Herindelingsregeling districtscompetities Jeugd
Seizoen 2021-2022

Competitieopzet

Onderstaande competities komen uit in zowel categorie I en categorie II.

Categorie I
Onderstaande jeugdcompetities behoren tot Categorie I:
• Landelijke Topklasse A- en B-jeugd (voorcompetitie)
• Landelijke Subtopklasse A- en B-jeugd (voorcompetitie en reguliere competitie)
• Landelijke A- en Super A-competitie
• Landelijke B- en Super B-competitie
• Super C- en IDC-C competitie
Aan het einde van bovenstaande competities vinden het NK A/B/C en finales Super A/B plaats.
Voor meer informatie over bovenstaande competities zie ‘Herindelingsregeling Landelijke
Jeugdcompetities A-B-C (Categorie I) 2021-2022’.

Districtscompetities

Dit document heeft betrekking op alle districten.

Periodes districtscompetities

Hieronder tref je een tabel aan waarin de periodes per categorie zijn weergegeven:
Maand/categorie
Categorie A
1e klasse en lager
Categorie B
1e klasse en lager
Categorie C
Top- en Subtopklasse
Categorie C
1e klasse en lager
Categorie D
alle klassen

september

oktober tot de
herfstvakantie

oktober na de
herfstvakantie

november

voorcompetitie

maart

april

mei

juni

reguliere competitie

voorcompetitie

herfstcompetitie
voorcompetitie

lentecompetitie
lentecompetitie (naar bondscompetitie)

voorcompetitie

herfstcompetitie

lentecompetitie

voorcompetitie

herfstcompetitie

lentecompetitie

Herindelingen per categorie

Na elke afgeronde competitie worden alle teams opnieuw ingedeeld op basis van rating, gebaseerd op de
resultaten van de voorgaande gespeelde competitie. Mogelijke wijzigingen in de teamsamenstellingen
worden hierin niet meegenomen.
De gehele competitie wordt horizontaal ingedeeld, wat betekent dat binnen elke klasse de poules
gelijkwaardig zijn ingedeeld.
Bij het (her)indelen wordt waar mogelijk maximaal 1 team van een vereniging in een poule geplaatst.

Jongens / Meisjes A

(voorcompetitie -> reguliere competitie)
• Alle nummers 1 uit de 1e Klasse plaatsen zich voor de Landelijke Subtopklasse*1;
• Alle overige teams worden heringedeeld op basis van rating.
*1In NH plaatsen bij de jongens A alle nummers 1 van de 1e Klasse (A, B) en de beste nummer 2 (conform BR.2021
artikel 2.6) zich voor de Landelijke Subtopklasse.

Na het herindelingsmoment worden de A teams ingedeeld in poules van 8.

Jongens / Meisjes B

(voorcompetitie -> herfstcompetitie)
• Alle teams vanaf 1e Klasse en lager worden heringedeeld op basis van rating.
(herfstcompetitie -> lentecompetitie)
• Alle nummers 1 uit de 1e Klasse plaatsen zich voor de Landelijke Subtopklasse; *1
• Alle overige teams worden heringedeeld op basis van rating.
*1In ZH en NH plaatsen bij de jongens B de nummers 1 uit de 1e klasse (A,B,C) en de beste nummer 2 (conform
BR.2021 artikel 2.6) zich voor de Landelijke Subtopklasse.

Jongens C

Topklasse
(voorcompetitie -> lentecompetitie)
• De nummers 1, 2 en 3 uit de Topklasse plaatsen zich voor de Super C;*1
• De nummers 4 en 5 uit de Topklasse plaatsen zich voor de IDC-C;*2
• De nummers 6 uit de Topklasse plaatsen zich voor de Subtopklasse.*3
• Er zijn binnen Nederland tien poules Topklasse Jongens C. Het beste team van al deze poules
(conform BR.2021 artikel 2.6) dat zich niet direct geplaatst heeft voor Super C uit de Topklasse
plaatsen zich alsnog voor Super C.
*1Voor NN plaatsen de nummers 1 en 2 uit de Topklasse zich voor de Super C.
*2Voor NN plaatsen de nummers 3 en 4 uit de Topklasse zich voor de IDC-C.
*3Voor NN plaatsen de nummers 5 en 6 zich voor de 1e Klasse.

Subtopklasse
(voorcompetitie -> lentecompetitie)
• De nummers 1 uit de Subtopklasse plaatsen zich voor de IDC-C;*1
• De beste nummer 2 (conform BR.2021 artikel 2.6) uit de Subtopklasse plaatsen zich voor de IDCC.*2
• Er zijn binnen Nederland tien poules Subtopklasse Jongens C. De twee beste teams van al deze
poules (conform BR.2021 artikel 2.6) die zich niet direct geplaatst hebben voor de IDC-C uit de
Subtopklasse plaatsen zich alsnog voor de IDC-C.
*1Dit is niet van toepassing voor NN.
*2Dit is niet van toepassing voor NN.

Vanuit de 1e Klasse is het als team niet mogelijk om zich na de voorcompetitie te plaatsen voor de
Subtopklasse. Dit is wel mogelijk bij de volgende herindeling in de winterstop.
Alle andere teams worden heringedeeld op basis van rating.

Meisjes C

Topklasse
(voorcompetitie -> lentecompetitie)
• De nummers 1, 2 en 3 uit de Topklasse plaatsen zich voor de Super C;*1
• De nummers 4 en 5 uit de Topklasse plaatsen zich voor de IDC-C;*2
• De nummers 6 uit de Topklasse plaatsen zich voor de Subtopklasse.*3
*1Voor ON en NN plaatsen de nummers 1 en 2 uit de Topklasse zich voor de Super C.
*2Voor ON en NN plaatsen de nummers 3 en 4 uit de Topklasse zich voor de IDC-C.
*3Voor ON en NN plaatsen de nummers 5 en 6 zich voor de Subtopklasse.

Subtopklasse
(voorcompetitie -> lentecompetitie)
• De nummers 1 uit de Subtopklasse plaatsen zich voor de IDC-C;*1*2
• Voor district ZN, ZH en MN geldt dat ook de beste nummer 2 (conform BR.2021 artikel 2.6) uit de
Subtopklasse zich plaatsen voor de IDC-C.*1*3
*1Dit is niet van toepassing voor NN.
*2Voor ZN geldt dat het gemiddelde in poule B wordt aangehouden om nummer 1 te bepalen.
*3Voor ZN geldt dat het gemiddelde in poule B wordt aangehouden om de beste nummer 2 te bepalen.

Vanuit de 1e Klasse is het niet mogelijk om als team na de voorcompetitie zich te plaatsen voor de
Subtopklasse. Dit is wel mogelijk bij de volgende herindeling in de winterstop.
Alle andere teams worden heringedeeld op basis van rating.

Jongens/ Meisjes D

Alle teams worden in de herfstcompetitie en de lentecompetitie op basis van rating van de voorgaande
gespeelde competitie ingedeeld. Daarbij kunnen verenigingen aanvullende informatie aandragen ten
behoeve van de indeling.
De competitieleider behoudt zich het recht voor af te wijken van deze herindelingscriteria.
Indien er na het lezen van dit document nog vragen zijn, dan kan de wedstrijdsecretaris, secretaris of het
betrokken bestuurslid contact opnemen met de betreffende competitieleiding.

