
Beste wedstrijdsecretaris. 

 

In de bijlage stuur ik jullie de competitie-indeling voor de najaarscompetitie jeugd in de afdeling 

ZuidWest. 

 

De perikelen rond het coronavirus heeft er toe geleid dat er een groot aantal minder jeugdteams zijn 

opgegeven voor de najaarscompetitie. In de laatste (afgebroken) competitie voor de 2e lockdown 

werden er nog 78 jeugdteams opgegeven. Voor de najaarscompetitie 2021 zijn dat er nog maar 58. 

Dit heeft mij aan het denken gezet om toch een zo leuk mogelijke competitie te maken. Er lagen 

twee opties: 

1. Een regulier competitie met poules van 6 teams. Het grote nadeel hiervan is dat er grote 

reisafstanden zijn tussen de verenigingen en dat er verschillende poules zouden ontstaan 

waarbij twee teams van dezelfde vereniging geplaatst moeten worden. 

2. Een competitie met poules van vier teams die dan ieder drie keer tegen elkaar spelen, om zo 

toch aan een leuk aantal wedstrijden te komen.  

In overleg met de Adviesgroep Competitie is voor optie 2 gekozen. Met deze opzet zijn de 

reisafstanden beperkt en zijn er geen poules waarbij twee teams van dezelfde vereniging 

voorkomen.  

Alleen in de Junioren 4e klasse A en B zijn vijf teams ingedeeld en deze poules spelen een reguliere 

competitie.  

Alle jeugdteams spelen in deze opzet negen wedstrijden. 

Deze opzet betekent ook dat er twee poules in de hoofdklasse geformeerd zijn en dat de afdeling 

ZuidWest maar één promotieplaats heeft naar de Landelijk C klasse. 

Om te bepalen welk team recht heeft op deze promotieplaats, wordt er op zaterdag 11 december 

een beslissingswedstrijd gespeeld om het algeheel kampioenschap van de afdeling ZuidWest. 

Deze wedstrijd zal in een neutrale zaal gespeeld worden. De speelzaal zal, afhankelijk van de twee 

teams die de finale gaan spelen, later worden bepaald. Hierbij zal zoveel mogelijk gekeken worden 

naar een locatie tussen de plaatsen van deze twee teams. 

 

Verzetten van wedstrijden. 

Het verzetten van wedstrijden moet voor de oorspronkelijke speeldatum, door beide verenigingen 

aangevraagd worden bij de competitieleider van de jeugdpoules; Matthijs Assman. Als Matthijs de 

goedkeuring heeft gegeven is de wedstrijd pas verplaatst en zal matthijs zorgen dat de nieuwe datum 

in NAS komt te staan. 

Ik wens iedereen een leuke en sportieve competitie toe. 

Laten we met z’n allen hopen dat deze competitie helemaal uitgespeeld kan worden. 

 

 

 


