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JO19

HOOFDKLASSE JO19 (I EN J)

e

De kampioenen van de hoofdklasse I en J promoveren naar de 4 divisie. De nummers 10 en 11 spelen
e
nacompetitie met de periodekampioenen van de 1 klasse 17-18-19-20. De nummers 12 (HK I en HK J)
e
degraderen naar de 1 klasse.

E

1 KLASSE JO19 (17-18-19-20)
De kampioenen promoveren naar de hoofdklasse.
De periodekampioenen van de 1e klasse 17-18-19-20 spelen nacompetitie met de herkansers (nummers 10 en
11) uit de hoofdklasse I en J om in totaal twee plaatsen in de hoofdklasse. Hierbij worden de periodekampioenen
van de 1e klasse 17 en 18 gekoppeld aan de herkansers van de hoofdklasse I en worden de periodekampioenen
van de 1e klasse19 en 20 gekoppeld aan de herkansers van de hoofdklasse J. Voor de volgorde van de
wedstrijden, de koppelingen en de van toepassing zijnde bepalingen verwijzen we u naar paragraaf 2.2.4 van het
Handboek Competitiezaken. De nummers 11 en 12 degraderen naar de tweede klasse.

E

2 KLASSE JO19 (1-2-3-4-5-6)
In deze klasse wordt een najaars- en voorjaarsreeks gespeeld. Aan het einde van de najaarsreeks vindt een
herindeling plaats. Na afloop van de voorjaarsreeks promoveren de kampioenen, die hier volgens de
reglementaire bepalingen recht op hebben, naar de 1e klasse. Voor de overige promotieplaatsen geldt een vrije
inschrijving.

SPEELSCHEMA JO19
Hieronder treft u het speelschema aan van de nacompetitie JO19. De speeldata worden later bekend gemaakt.
Hoofdklasse – 1e klasse zaterdag
1e ronde
2e ronde
1) LK per.P18 - nr. 11 HKI
5) winnaar 3 – winnaar 1
2) LK per.P17 - nr. 10 HKI
6) winnaar 4 – winnaar 2
3) EH per.P17 - HK per.P18
4) EH per.P18 - HK per.P17
1e ronde
1) LK per.P20 - nr. 11 HKJ
2) LK per.P19 - nr. 10 HKJ
3) EH per.P19 - HK per.P20
4) EH per.P20 - HK per.P19

2e ronde
5) winnaar 3 – winnaar 1
6) winnaar 4 – winnaar 2

Finale
7) winnaar 5 - winnaar 6
(1 wedstrijd neutraal terrein)

Finale
7) winnaar 5 - winnaar 6
(1 wedstrijd neutraal terrein)
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JO17

HOOFDKLASSE JO17 (I EN J)

e

De kampioenen van de hoofdklasse I en J promoveren naar de 4 divisie. De nummers 10 en 11 spelen
e
nacompetitie met de periodekampioenen van de 1 klasse 17-18-19-20. De nummers 12 en lager (HK I en HK J)
e
degraderen naar de 1 klasse.
E

1 KLASSE JO17 (17-18-19-20)
De kampioenen van de 1e klasse promoveren naar de hoofdklasse.
De periodekampioenen van de 1e klasse 17-18-19-20 spelen een nacompetitie met de herkansers (nummers 10
en 11) uit de hoofdklasse I en J om in totaal twee plaatsen in de hoofdklasse. Hierbij worden de
periodekampioenen van de 1e klasse 17 en 18 gekoppeld aan de herkansers van de hoofdklasse I en worden de
periodekampioenen van de 1e klasse 19 en 20 gekoppeld aan de herkansers van de hoofdklasse J. Voor de
volgorde van de wedstrijden, de koppelingen en de van toepassing zijnde bepalingen verwijzen we u naar
paragraaf 2.2.4 van het Handboek Competitiezaken. De nummers 11 en 12 degraderen naar de tweede klasse.
E

2 KLASSE JO17 (1-2-3-4-5-6)
In deze klasse wordt een najaars- en voorjaarsreeks gespeeld. Aan het einde van de najaarsreeks vindt een
herindeling plaats. Na afloop van de voorjaarsreeks promoveren de kampioenen, die hier volgens de
reglementaire bepalingen recht op hebben, naar de 1e klasse. Voor de overige promotieplaatsen geldt een vrije
inschrijving.

SPEELSCHEMA JO17
Hieronder treft u het speelschema aan van de nacompetitie JO17. De speeldata worden later bekend gemaakt.
Hoofdklasse – 1e klasse zaterdag
1e ronde
2e ronde
1) LK per.P18 - nr. 11 HKI
5) winnaar 3 – winnaar 1
2) LK per.P17 - nr. 10 HKI
6) winnaar 4 – winnaar 2
3) EH per.P17 - HK per.P18
4) EH per.P18 - HK per.P17
1e ronde
1) LK per.P20 - nr. 11 HKJ
2) LK per.P19 - nr. 10 HKJ
3) EH per.P19 - HK per.P20
4) EH per.P20 - HK per.P19

2e ronde
5) winnaar 3 – winnaar 1
6) winnaar 4 – winnaar 2

Finale
7) winnaar 5 - winnaar 6
(1 wedstrijd neutraal terrein)

Finale
7) winnaar 5 - winnaar 6
(1 wedstrijd neutraal terrein)
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JO15

HOOFDKLASSE JO15 (I EN J)
De kampioenen van de Hoofdklasse I en J promoveren rechtstreeks naar de Derde Divisie. De nummers 11 en
lager degraderen naar de 1e klasse.
E

1 KLASSE JO15 (17-18-19-20)
De kampioenen van de 1e klassen 17-18-19-20 promoveren naar de hoofdklasse. De nummers 11 en 12
degraderen naar de 2e klasse.
E

2 KLASSE JO15
In deze klasse wordt een najaars- en voorjaarsreeks gespeeld. Aan het einde van de najaarsreeks vindt een
herindeling plaats. Na afloop van de voorjaarsreeks promoveren de kampioenen, die hier volgens de
reglementaire bepalingen recht op hebben, naar de 1e klasse. Voor de overige promotieplaatsen geldt een vrije
inschrijving.
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JO13

HOOFDKLASSE JO13 (J-K-L)
De kampioenen van de Hoofdklassen J-K-L promoveren rechtstreeks naar de Derde divisie. De nummers 11 en
12 degraderen naar de 1e klasse.
E

1 KLASSE JO13
Voor promotie naar de hoofdklasse geldt een vrije inschrijving.
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