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Indelingsregeling algemeen
Rating
De indeling zal overwegend op basis van de rating plaats vinden. Uitzonderingen hierop staan hieronder
bij de resp. categorieën vermeld.
De rating komt tot stand op basis van de teamresultaten uit de Reguliere competitie 2017-2018.
Deze rating is samengesteld op basis van de categorie/klasse/poule waarin werd gespeeld, de eindstand,
het aantal punten en het doelsaldo.
Bij aanvang van het nieuwe seizoen neemt elke individuele speler dit resultaat mee naar zijn nieuwe
team. Het gemiddelde van al deze resultaten zal de rating worden van het nieuw samengestelde team.
Bij de herindeling zal de teamrating behaald in de voorgaande periode van toepassing zijn.
Bij de D jeugd zal bij aanvang van het seizoen de opgegeven klasse leidend zijn.
Bij de herindeling D-jeugd zal de teamrating behaald in de voorgaande periode van toepassing zijn.
Let op:
Het is niet mogelijk om de klasse-indeling van de laatste competitie periode van het voorgaande seizoen
een-op-een te vergelijken met de klasse-indeling van periode 1.
Indien een speler overgaat naar een volgende categorie bijv van de C 2 e klasse naar de B zal deze als 1e
jaars een lagere rating krijgen dan een speler welke als 2e jaars in de B 2e klasse blijft. Immers een 1e
jaars heeft een andere achtergrond dan een 2e jaars. Als vuistregel kun je aanhouden dat een 1e jaars in
rating vaak een klasse lager uitkomt dan een 2e jaars.
Poule indeling
Op basis van de teamrating zullen de teams in de poules worden ingedeeld.
Na de poule-indeling kan nog een correctie plaatsvinden op basis van de reistijden.
Geen dispensatie in Top en Subtop klasse (en 1e klasse)
In de Top klasse en Subtop klasse worden geen dispensaties vergeven voor spelers die te oud zijn voor
de categorie waarin wordt gespeeld.
In de 1e klasse kunnen in beginsel wel dispensatie-spelers spelen echter het is zeer af te raden omdat
indien het team na de herindeling in de Subtop klasse wordt ingedeeld deze speler niet langer in het
team kan blijven hetgeen een onwenselijk situatie oplevert.

De competitieleider behoudt zich het recht voor af te wijken van onderstaande regelingen
indien dit leidt tot een beter passende competitie.
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Jongens A/B & Meisjes A/B
Competitiehuis
Periode 1 (sept-okt)
•
Top klasse
:
•
1e klasse
:

2 poules van 4 teams
4 poules van 6 teams

Periode 2 (okt-juni)
•
Landelijk
:
•
Super
:
•
Subtop klasse :

MA en JB 3 teams JA en MB 4 teams *
7 teams*
2 poules van 8 teams

In periode 2 zal in de 2e t/m de 6e klasse bij het bepalen van het aantal poules gestreefd worden om het
competitiehuis in te richten als een kerstboom. Hierbij zal tevens gestreefd worden om de nivoverschillen (rating) binnen een klasse zo beperkt mogelijk te houden.
Bij het indelen van de poules wordt waar mogelijk maximaal 1 team van een vereniging in een poule
geplaatst.
(Her)indeling
Periode 1 (sept-okt)
•
Alle teams zullen op basis van de behaalde rating in de voorgaande periode worden ingedeeld.
Periode 2 Meisjes A en Jongens B (okt-juni)
Top klasse periode 1 (sept-okt)):
•
De nummers 1 gaan Landelijk spelen;
•
De nummers 2 spelen een play-off wedstrijd voor de derde plek in het Landelijk.
De verliezer gaat Super A resp. Super B spelen
•
De nummers 3 gaan Super A resp. Super B spelen;
•
De nummers 4 spelen play-off wedstrijden om plaatsing in de Super A resp.Super B.
1e klasse periode 1 (sept-okt)*:
•
De nummers 1 spelen play-off wedstrijden om plaatsing in de Super A resp. SuperB.
Periode 2 Jongens A en Meisjes B (sept-okt)
Top klasse periode 1 (sept-okt):
•
De nummers 1 en 2 gaan Landelijk spelen;
•
De nummers 3 gaan Super A resp. Super B spelen;
•
De beste nummer 4 gaat Super A resp. Super B spelen
•
De slechtste nummer 4 speelt play-off wedstrijden om plaatsing in de Super A resp.Super B.
1e klasse periode 1 (sept-okt)
•
De nummers 1 en de beste nummer 2 spelen play-off wedstrijden om plaatsing in de Super A
resp. Super B.
•
De overige teams worden op basis van de behaalde rating ingedeeld.
Er kunnen geen twee teams uit één en dezelfde vereniging in de Landelijke competitie en/of Super A/B
competitie geplaatst worden. Hierdoor kunnen 2e/3e teams niet deelnemen aan de play-off wedstrijden
t.b.v. plaatsing in de Super A/B competitie. Op basis van de (hoogste) rating zal het eerstvolgende
gerechtigde eerste team uit de (gehele) 1e klasse in aanmerking komen voor deelname aan de play-off
wedstrijden.
De rating is uiteindelijk leidend bij het bepalen wie in deze het "beste" of "slechtste" team is.
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Indien ZH in aanmerking komt voor meer of minder plaatsen zal deze play-off regeling worden
aangepast. Klik hier
Poule indeling
Periode 1 (okt-juni)
•
In de Voorcompetitie worden de poules in de Top t/m de 5e klasse horizontaal/geslangd ingedeeld
waardoor binnen een klasse, op basis van rating, poule A gelijk is aan poule B en poule B weer
gelijk is aan poule C etc..
•
Deze indeling zal daarna nog worden gecorrigeerd op basis van de reistijden binnen de poules
door de nummers 1, of de nummers 2 of 3 etc., onderling van poule te wisselen.
In de Top en 1e klasse zal geen reistijdcorrectie plaatsvinden.
Periode 2 (okt-juni)
•
In de Reguliere competitie worden de poules in de Top t/m de 5 e klasse verticaal ingedeeld
waardoor binnen een klasse, op basis van de rating, poule A sterker is dan poule B en poule B
sterker is dan C etc.
•
Deze indeling zal in de 2e t/m de 5e klasse daarna nog worden gecorrigeerd op basis van de
reistijden binnen de klassen door teams met de naastliggende poule te wisselen.
•
De rating zal worden berekend op basis van de resultaten van periode 1.
Let op: Bij een indeling op basis van rating kan het voorkomen dat een nummer 1 in de poule niet naar
een hogere klasse gaat of dat een nummer 6 in een poule niet naar een lagere klasse gaat.
Play off regeling
Play-offs Super A Meisjes resp. Super B Jongens:
•
De nummers 4 uit de Top klasse en de vier nummers 1 uit de 1e klasse spelen in twee poules van
drie om 4 plaatsen in de Super A resp. Super B competitie.
•
De nummers 4 uit de Top klasse en de nummers 1 uit de 1e klasse zullen op basis van de rating
horizontaal/geslangd worden ingedeeld in de twee poules.
•
De nummers 1 en 2 van beide play-off poules gaan Super A resp. Super B spelen.
•
De twee nummers 3 van de beide play-off poules bij de MA en JB gaan Subtop klasse spelen.
Play-offs Super A Jongens resp. Super B Meisjes:
•
De slechtste nummers 4 uit de Top klasse, de vier nummers 1 uit de 1e klasse en de beste
nummer twee uit de 1e klasse spelen in twee poules van drie om 4 plaatsen in de Super A resp.
Super B competitie.
•
De nummer 4 uit de Topklasse, de nummers 1 uit de 1e klasse en de nummer 2 uit de 1e klasse
zullen op basis van de rating horizontaal/geslangd worden ingedeeld in de twee poules.
•
De nummers 1 en 2 van beide play-off poules gaan Super A resp. Super B spelen.
•
De twee nummers 3 van de beide play-off poules gaan Subtop klasse spelen.

De competitieleider behoudt zich het recht voor af te wijken van bovenstaande regelingen
indien dit leidt tot een beter passende competitie.

Indelingsregeling Jeugd District Zuid-Holland
Seizoen 2018-2019
VERSIE: 27 AUGUSTUS 2018

Jongens C/ Meisjes C
Competitiehuis
Periode 1 (sept-dec)
•
Topklasse
:
•
Subtop klasse :
•
1e klasse
:

2 poules van 6 teams
2 poules van 6 teams
4 poules van 6 teams

Periode 2 (maart-juni)
•
Super C
:
•
IDC C:
:
•
Subtop klasse
:
•
1e klasse
:

Jongens 6 teams & Meisjes 6 teams*
Jongens 7 teams & Meisjes 7 teams*
2 poules van 6 teams
4 poules van 6 teams

In periode 2 zal in de 2e t/m de 6e klasse bij het bepalen van het aantal poules gestreefd worden om het
competitiehuis in te richten als een kerstboom. Hierbij zal tevens gestreefd worden om de nivoverschillen (rating) binnen een klasse zo beperkt mogelijk te houden.
Bij het indelen van de poules wordt waar mogelijk maximaal 1 team van een vereniging in een poule
geplaatst.
(Her) indeling
Indeling periode 1 (sept-dec)
•
Alle teams zullen op basis van de behaalde rating in de voorgaande periode worden ingedeeld.
Indeling periode 2 (mrt- juni).
Top klasse periode 1 (sept-dec)):
•
De nummers 1 t/m 3 gaan Super C spelen
•
De nummers 4 en 5 gaan IDC C spelen;
•
De nummers 6 van de voorcompetitie gaan in de Subtop klasse spelen.
Subtop klasse periode 1 (sept-dec):
•
De nummers 1 gaat IDC C klasse spelen.
•
De beste nummer 2 gaat IDC C klasse spelen.
De overige teams worden op basis van de behaalde rating ingedeeld.
Er kunnen geen twee teams uit één en dezelfde vereniging in de Super C competitie en/of IDC C
competitie geplaatst worden. Op basis van de (hoogste) rating zal het eerstvolgende gerechtigde eerste
team uit de (gehele) Subtop klasse in aanmerking komen voor deelname aan de play-off wedstrijden.
*Let op: Indien het aantal plaatsen voor ZH voor de Super C resp. IDC C anders uitvalt zal deze regeling
worden aangepast. Klik hier
Poule indeling
Periode 1en 2
•
In periode 1 en 2 worden de poules in de Top t/m de 6e klasse op basis van de rating
horizontaal/geslangd ingedeeld waardoor binnen een klasse, op basis van de rating, poule A even
sterk zal zijn als poule B en poule B even sterk als C etc..
•
Deze indeling zal daarna nog worden aangepast op basis van de reistijden binnen de poules door
de nummers 1, of de nummers 2 of 3 etc., onderling van poule te wisselen.
•
In de Top, Subtop en 1e klasse zal geen reistijdcorrectie plaatsvinden.
•
De rating in periode 2 zal worden berekend op basis van de resultaten van periode 1.
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Let op: Bij een indeling op basis van rating kan het voorkomen dat een nummer 1 in de poule niet naar
een hogere klasse gaat of dat een nummer 6 in een poule niet naar een lagere klasse gaat.
Nederlands Kampioenschap
Uitwerking Klik hier

De competitieleider behoudt zich het recht voor af te wijken van bovenstaande regelingen
indien dit leidt tot een beter passende competitie.
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Jongens D & Meisjes D
Periode 1 (sept-okt)
•
1e klasse meisjes :
•
1e klasse jongens :

8 poules van 6 teams.
7 poules van 6 teams.

Periode 2 (okt-dec)
•
1e klasse

8 poules van 6 teams.

Periode 3 (mrt- juni)
•
1e klasse

:
:

8 poules van 6 teams.

In periode 2 zal in de 2e t/m de 6e klasse bij het bepalen van het aantal poules gestreefd worden om het
competitiehuis in te richten als een kerstboom. Hierbij zal tevens gestreefd worden om de nivo
verschillen (rating) binnen een klasse zo beperkt mogelijk te houden.
Er kunnen geen twee teams uit één en dezelfde vereniging in de A en/of B poule geplaatst worden. Op
basis van de (hoogste) rating zal het eerstvolgende gerechtigde eerste team in aanmerking komen voor
deze poules.
Bij het indelen van de poules wordt waar mogelijk maximaal 1 team van een vereniging in een poule
geplaatst.
In periode 2 zal er bij de meisjes een 6e klasse komen en voor de jongens een 5e klasse.
In de winterstop zal het competitiehuis worden geëvalueerd en indien wenselijk en/of noodzakelijk
worden aangepast.
(Her)indeling
Indeling periode 1.
De door de verenigingen ingediende verzoeken omtrent de gewenste klasse zijn in beginsel als
leidraad genomen voor de poule indeling. Hierna zijn de poules regionaal ingedeeld.
Herindeling periode 2 en 3.
Alle teams worden zowel in periode 2 als 3 op basis van de behaalde rating in de voorgaande
periode ingedeeld. Hiernaast zullen ingediende aanvullende verzoeken door de verenigingen
worden behandeld.
Periode 1, 2 en 3
•
In periode 1, 2 en 3 worden alle klassen horizontaal/geslangd ingedeeld waardoor binnen een
klasse, op basis van de rating, poule A even sterk zal zijn als poule B en poule B even sterk als C
etc..
•
Deze indeling zal in de 2e t/m de 6e klasse daarna nog worden gecorrigeerd op basis van de
reistijden binnen de klassen door teams met de naastliggende poule te wisselen.
Let op: Bij een indeling op basis van rating kan het voorkomen dat een nummer 1 in de poule niet naar
een hogere klasse gaat of dat een nummer 6 in een poule niet naar een lagere klasse gaat.

De competitieleider behoudt zich het recht voor af te wijken van bovenstaande regelingen
indien dit leidt tot een beter passende competitie.

