
 

 

  

  

 
         

Herindelingsregeling Landelijke Jeugdcompetities A-B-C 2021-2022 
                                                                                       Versie: augustus 2021 
 
Met ingang van het seizoen 2021-2022 vallen de volgende competities onder Categorie I: 

 

• Landelijke Topklasse A- en B-jeugd (voorcompetitie) 
• Landelijke Subtopklasse A- en B-jeugd (voorcompetitie en reguliere competitie) 
• Landelijke A- en B- competitie 
• Super A- en B-competitie 

• Super C- en IDC-C competitie 

 

 
Topcompetities A-jeugd 

De Topklasse en Subtopklasse A-jeugd worden landelijk en regionaal ingedeeld. Hiermee wil de 
competitieleiding bereiken dat uiteindelijk de beste teams zich plaatsen voor de Landelijke competitie of 
Super A competitie. De voorcompetitie start met 32 teams in de Topklasse en 64 teams in de 
Subtopklasse. Na de herindeling wordt er een Landelijke competitie gevormd met zestien teams (2x8) en 

een Super A competitie met 32 teams (4x8). 

 
Schematisch ziet het er als volgt uit: 

 

Voorcompetitie: 6 wedstrijden (Top- en Subtopklasse) en 5 wedstrijden (1e klasse en lager) 

Niveau Naamgeving Aantal teams Indeling Plaatsing 

1 Topklasse 8 poules x 4 

teams (6 
wedstrijden) 

Op basis van rating Nr 1+2 → Landelijke Competitie 
Nr 3+4 → Super A 

2 Sub- 

topklasse 

16 poules x 

4 teams (6 
wedstrijden) 

Op basis van rating 

en regio (wel over 
districtsgrenzen) 

Nr 1 → Super A 

Nr 2+3 → Sub-Topklasse 

Nr 4 → 1e klasse 

3 1e Klasse Indeling binnen het district. Over het algemeen plaatsen de meeste 
kampioenen zich voor de Subtopklasse in de reguliere competitie. De exacte 
regeling per district maakt het eigen district bekend. 

 

Reguliere competitie: 14 wedstrijden – start na de herfstvakantie 

Niveau Naamgeving Aantal 
teams 

Indeling Plaatsing 

1 Landelijke 
competitie 

2 poules x 8 

teams (14 

wedstrijden) 

Op basis van 
uitslagen 
voorcompetitie en 
rating 

Nr 1+2 → halve finales om Nederlands 

Kampioenschap 

2 Super A 4 poules x 8 

teams (14 

wedstrijden) 

Op basis van 
uitslagen 

voorcompetitie en 
rating 

Nr 1+2 → Super A finaledag 

3 Sub- 
topklasse 

6 poules x 8 

teams (14 
wedstrijden) 

Op basis van 
uitslagen 
voorcompetitie en 

regio (wel over 
districtsgrenzen) 

 

4 1e Klasse Indeling binnen het district 



 
 
 

 
 
 

 
Topcompetities B-jeugd 

De topcompetities B-jeugd (Topklasse en Subtopklasse) worden eveneens landelijk en regionaal 
(over de districtsgrenzen heen) ingedeeld. Ook deze aanpassing is doorgevoerd om te 
bewerkstelligen dat uiteindelijk de beste teams zich plaatsen voor de Landelijke competitie of Super 
B competitie. De voorcompetitie start met 48 teams in de Topklasse en 48 in de Subtopklasse. Na 
de herindeling wordt een Landelijke competitie gevormd met 24 teams (4x6) en de Super B met 24 
teams (4x6). 

 

Schematisch zien de topcompetities B-jeugd er zo uit: 

 

Voorcompetitie: 10 wedstrijden (Top- en Subtopklasse) of 2x5 wedstrijden (1e klasse/lager) 

Niveau Naamgeving Aantal 
teams 

Indeling Plaatsing 

1 Topklasse 8 poules x 6 

teams (10 

wedstrijden) 

Op basis van rating. 
Indien mogelijk 

kunnen grote 
reisafstanden 
gecorrigeerd in de 
indeling. 

Nr 1+2+3 → Landelijke Competitie 
Nr 4+5 → Super B 

Nr 6 → Subtopklasse 

2 Sub- 

topklasse 

8 poules x 6 

teams (10 
wedstrijden) 

Op basis van rating 

en regio (wel over 
districtsgrenzen) 

Nr 1 → Super B 

Nr 2 tm 5 → Subtopklasse 

Nr 6 → 1e klasse 

3 1e Klasse Indeling binnen het district. Deze teams spelen tot de herfst vijf wedstrijden 

en na een herindeling wederom vijf wedstrijden. Over het algemeen plaatsen 
de meeste kampioenen zich voor de Subtopklasse in de reguliere competitie. 
De exacte regeling per district maakt het eigen district bekend. 

 

Reguliere competitie: 10 wedstrijden – start na de winterstop 

Niveau Naamgeving Aantal 
teams 

Indeling Plaatsing 

1 Landelijke 
competitie 

4 poules x 6 

teams (10 
wedstrijden) 

Op basis van 
uitslagen 
voorcompetitie en 
rating 

Nr 1 +2 → kwartfinales om Nederlands 
Kampioenschap 

2 Super B 4 poules x 6 

teams (10 
wedstrijden) 

Op basis van 
uitslagen 
voorcompetitie en 

rating 

Nr 1+2 → Super B finaledag 

3 Sub- 
Topklasse 

10 poules x 

6 teams (10 

wedstrijden) 

Op basis van 
uitslagen 

voorcompetitie en 
regio (wel over 
districtsgrenzen) 

 

4 1e Klasse Indeling binnen het district 



 

 

 
 
 
 
 

Topcompetities C-jeugd (Super C- en IDC-C competitie) 

 

 

JONGENS: 
Aan de Super C-competitie doen bij de jongens 30 teams mee. Elk district levert 
op basis van de voorcompetitie het volgende aantal teams: 

 
Zuid-Holland   6 teams 
Noord-Holland  6 teams 
Midden-Nederland  6 teams 
Zuid-Nederland  6 teams 
Oost-Nederland  3 teams 

Noord-Nederland  2 teams 
 
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 

plaatst zich ook voor de Super C.  
 

Er wordt een hele competitie gespeeld in 5 poules van 6 teams, alle teams spelen 10 wedstrijden. 
De nummers 1 en 2 van iedere poule (in totaal 10 teams) plaatsen zich voor het NK C- 

jeugd op zaterdag 18 juni 2022 (poulefase) en zaterdag 25 juni 2022 (finales). 
 

Aan de IDC-C competitie doen bij de jongens 36 teams mee. Elk district levert op 

basis van de voorcompetitie het volgende aantal teams: 

 

Zuid-Holland   7 teams 
Noord-Holland  7 teams 
Midden-Nederland  7 teams 
Zuid-Nederland  7 teams 

Oost-Nederland  4 teams 

Noord-Nederland  2 teams 

 
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 IDC-C uit de 
Subtopklasse plaatsen zich alsnog voor de IDC-C.  

 
Er wordt een hele competitie gespeeld in 6 poules van 6 teams, alle teams spelen 10 wedstrijden. 

Er is geen afsluitende finaledag. 

 
MEISJES: 

 
Aan de Super C-competitie doen bij de meisjes 30 teams mee. Elk district levert 

op basis van de voorcompetitie het volgende aantal teams: 

 
Zuid-Holland   6 teams 
Noord-Holland  6 teams 

Midden-Nederland  6 teams 
Zuid-Nederland  6 teams 
Oost-Nederland  4 teams 

Noord-Nederland  2 teams 

 

Er wordt een hele competitie gespeeld in 5 poules van 6 teams, alle teams spelen 10 wedstrijden. 
De nummers 1 en 2 van iedere poule (in totaal 10 teams) plaatsen zich voor het NK C- 

jeugd op zaterdag 18 juni 2022 (poulefase) en zaterdag 25 juni 2022 (finales). 

 

Aan de IDC-C competitie doen zowel bij de meisjes 36 teams mee. Elk district 

levert op basis van de voorcompetitie het volgende aantal teams: 

 

Zuid-Holland   7 teams 
Noord-Holland  7 teams 
Midden-Nederland  7 teams 
Zuid-Nederland  7 teams 

Oost-Nederland  6 teams 

Noord-Nederland  2 teams 

 

Er wordt een hele competitie gespeeld in 6 poules van 6 teams, alle teams spelen 10 wedstrijden. 
Er is geen afsluitende finaledag. 



 
 
 

 

 
 

 
Kampioenschappen 

 
 

Nederlands Kampioenschap C-jeugd 

Na de winterstop strijden in de Super C-competitie zowel bij de jongens al de meisjes in totaal 
30 teams in 5 poules van 6 teams voor plaatsing op het NK C-jeugd. 

 

• De nummers 1 en 2 van de 5 Super C poules plaatsen zich voor de poulefase van het NK C-jeugd. 
• De poulefase van het NK C-jeugd wordt gespeeld op zaterdag 18 juni 2022 op twee locaties (NNB). 

 

Op beide locaties wordt één jongens- en één meisjespoule gespeeld. Er wordt gespeeld in twee 

poules van vijf teams. De nummers 1 en 2 van beide poules plaatsen zich voor de kruisfinales. 
 

Uitgangspunten poule-indeling (poulefase NK C-jeugd): 

o De competitieleiding streeft qua speelsterkte naar twee gelijkwaardige poules; 
o Bij de poule-indeling wordt gestreefd om verenigingen die met zowel een jongens- 
als meisjesteam uitkomen in de poulefase uit te laten komen op dezelfde speellocatie. 

 
De kruisfinales en de finales (plek 1/2 en 3/4) worden gespeeld op zaterdag 25 juni 2022. 
Informatie over de opzet van het kampioenschap en het programma volgt op een later 
moment. 

 

Play-offs en Nederlands Kampioenschap A-en B-jeugd 

 
Aan het eind van de reguliere Landelijke A- & B-competitie worden (kruis-)finales in play-off vorm 
gespeeld volgens onderstaande regeling. 

 

  Speeldata:  
Ronde 1: 11, 18 en evt. 19 juni 2022 

Ronde 2 (finale MB, JB, MA en JA): zaterdag 25 juni 2022 

 
RONDE 1: A-JEUGD 

o Speeldata zijn 11, 18 en evt. 19 juni 2022 (Best-of-three) 

o De ranking van de reguliere competitie bepaalt het wedstrijdprogramma van de play-offs: de 
nummer 1 van poule I speelt tegen de nummer 2 van poule II; de nummer 1 van poule II speelt 
tegen de nummer 2 van poule I. 

o De “nummers 1” spelen hun eerste wedstrijd “uit” en hun tweede wedstrijd “thuis”. 

o Wedstrijden dienen altijd een winnaar op te leveren; indien er in 

de reguliere speeltijd geen beslissing is gevallen, wordt de beslissing verkregen door het nemen van 
shoot-outs. 

o Shoot-outs voor het verkrijgen van een beslissing vinden plaats conform de procedure zoals bepaald 
in het spelreglement veldhockey. In dit reglement is ook de praktische uitvoering van de shoot-outs 
is terug te vinden. 

o Indien beide partijen een wedstrijd hebben gewonnen (doelsaldo is niet van toepassing) volgt er een 
derde beslissende wedstrijd. De eventuele beslissende derde wedstrijd wordt evenals de tweede 
play-off wedstrijd gespeeld op het terrein van de “nummer 1”. 

 
RONDE 1: B-JEUGD 

o Speeldata zijn 11 (kwart finales) en 18 juni (halve finales) 2022 

o De nummers 1 en 2 van de vier poules plaatsen zich voor de kwartfinale (één wedstrijd). 

o De ranking van de reguliere competitie bepaalt het wedstrijdprogramma van de play-offs. 
 

Kwartfinale: 
I. Beste nr. 1 – vier-na-beste nr. 2 
II. Twee-na-beste nr. 1 – drie-na-beste nr. 2 
III. Drie-na-beste nr. 1 – twee-na-beste nr. 2 
IV. Vier-na-beste nr. 1 – beste nr. 2 

(ranking wordt opgemaakt conform het bepaalde in BR. art. 2.6 o.b.v. stand reguliere competitie) 

 

o De winnaars van de kwartfinale plaatsen zich voor de halve finales (één wedstrijd). 
Beste halve finalist – slechtste halve finalist 
Een-na beste finalist – een-na-slechtste finalist 
(ranking wordt opgemaakt conform het bepaalde in BR. art. 2.6 o.b.v. stand reguliere competitie).



 

 

 
 

 

 

o De hoogstgeplaatste teams spelen thuis. 

o Wedstrijden dienen altijd een winnaar op te leveren; indien er in 

de reguliere speeltijd geen beslissing is gevallen, wordt de beslissing verkregen door het nemen van 
shoot-outs. 

o Shoot-outs voor het verkrijgen van een beslissing vinden plaats conform de procedure zoals bepaald in 
het spelreglement veldhockey. In dit reglement is ook de praktische uitvoering van de shoot-outs is 
terug te vinden. 

 
RONDE 2 

o De ranking van de reguliere competitie bepaalt het wedstrijdprogramma van de finales: het hoogst 
geëindigde team in de reguliere competitie, speelt thuis. 

o Een wedstrijd om de 3e en 4e plaats in de play-off competitie wordt niet gespeeld. 

o De finales worden verspeeld in één beslissende wedstrijd op neutraal terrein. 
o Locatie: N.N.B. 
o Aanvangstijden onder voorbehoud: MB 10.00 uur, JB 12.00 uur, MA 14.15 uur, JA 16.15 uur. 

o Prijsuitreiking vindt per categorie plaats na de jongensfinales. 
o Wedstrijden dienen altijd een winnaar op te leveren; indien er in 

de reguliere speeltijd geen beslissing is gevallen, wordt de beslissing verkregen door het nemen van 

shoot-outs. 
o Shoot-outs voor het verkrijgen van een beslissing vinden plaats conform de procedure zoals bepaald in 

het spelreglement veldhockey. In dit reglement is ook de praktische uitvoering van de shoot-outs is 
terug te vinden. 

o Alcohol (in ieder geval tijdens de finales), roken en vuurwerk zijn tijdens de play-offs verboden. 
 

 Super A-/B-competitie: finaledag 

 
Er wordt een hele competitie gespeeld in 4 poules van 8 (A-jeugd) / 6 (B-jeugd) 

teams, alle teams spelen 14/10 wedstrijden. De nummers 1 en 2 van iedere poule (in totaal 8 
teams) plaatsen zich voor de finaledag op zaterdag 18 juni 2022. 


