Indeling Hoofdklasse
In de aanstaande voorjaarscompetitie bestaat de Hoofdklasse wederom uit 24 teams.
Met het oog op de drie promotieplaatsen die wij sinds dit seizoen koesteren is het niet praktisch dit in
de gebruikelijke vier poules van 6 teams in te delen. Dat leidt slechts tot twee rondes met
promotiewedstrijden alvorens de promovendi aangewezen kunnen worden.
Het alternatief is drie poules van 8 teams. Hierbij promoveren de drie kampioenen direct naar de
derde divisie.
Helaas biedt de kalender geen ruimte voor de veertien speelronden die nodig zijn om een competitie
met uit- en thuiswedstrijden af te werken.
Daarom heeft de competitiecommissie na rijp beraad ervoor gekozen het in de Eredivisie gebruikte
systeem te hanteren:
Per poule spelen de 8 teams een halve competitie. Na de zevende speelronde wordt de poule
gesplitst in een promotie- en dergradatiegroep. In de degradatiegroep spelen de nummers 5 tm 8 de
terugwedstrijd. Alle in de eerste zeven wedstrijden behaalde punten blijven gehandhaafd. De
nummers 7 en 8 degraderen naar de 1e klas.
In de promotiegroep wordt een halve finale en een finale gespeeld. In de 8e en 9e speelronde spelen
de nummer 1 tegen nummer 4 en nummer 2 tegen nummer 3 een thuis- en een uitwedstrijd. De
winnaars spelen in twee finalewedstrijden (thuis en uit) om het kampioenschap en promotie naar de
3e divisie. Anders dan in de Eredivisie wordt er in de Hoofdklasse bij een gelijke stand na twee
wedstrijden GEEN derde wedstrijd gespeeld.
Zie ook het hieronder vermelde artikel uit het competitiereglement. Ten aanzien van de
inzetbaarheid van spelers in de playoffs graag uw speciale aandacht voor punt 5 uit dit
reglement.

Artikel 42 competitiereglement (aan afdelingssituatie aangepast)
4. Na een halve competitie (de voorronde) wordt er een stand opgemaakt. De hoogst geëindigde vier
teams zullen worden ingedeeld in "groep 1". In deze groep zullen de deelnemers via een zogenaamde
"play off" uitmaken wie zich kampioen mag noemen.
Het in de voorronde als eerste geëindigde team komt in de halve finale tegen het in de voorronde als
vierde geëindigde team uit en het in de voorronde als tweede geëindigde team tegen het in de
voorronde als derde geëindigde team. De winnaars spelen tegen elkaar om het kampioenschap.
De laagst geëindigde vier teams zullen worden ingedeeld in "groep 2". Zij spelen nog een halve
competitie waarbij de resultaten van alle in de voorronde gespeelde competitiewedstrijden meetellen
voor de eindstand. Aldus zal worden bepaald welk team als vijfde, zesde, zevende respectievelijk
achtste eindigt.
5. In de zogenaamde “play off’ mogen alleen die spelers worden opgesteld die in de onmiddellijk
daaraan voorafgaande halve competitie (de voorronde) in ten minste 3 van de 7 competitiewedstrijden
van het betreffende team zijn uitgekomen. Voor het opstellen van een speler die niet aan deze norm
voldoet, dient de betrokken lid-vereniging toestemming te vragen aan de competitieleider.

