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TOELICHTING BIJ DE INDELING VAN DE SENIORENCOMPETITIE 
 
POULES VAN 8 TEAMS 
 
De 1e klas A, 4e klas A en 6e klas A bestaan uit 8 teams. Deze teams spelen elk één 
keer tegen elkaar, waarna de bovenste 4 teams van de dan geldende tussenstand 
tegen elkaar de returnwedstrijden spelen om de plaatsen 1 t/m 4 in de eindstand. 
De onderste 4 teams spelen de returnwedstrijden om de plaatsen 5 t/m 8. De punten 
behaald in de eerste zeven wedstrijden blijven gehandhaafd.  
Het programma voor deze nacompetitie wordt direct na afloop van de 7 reguliere 
wedstrijden vastgesteld en doorgegeven aan de betreffende verenigingen. De 
speelweken hiervoor zijn de rondes 8, 9 en 10. 
LET OP: Het is dus niet mogelijk om in deze poules wedstrijden te verzetten naar 
data later dan speelweek 7 !! 
 
Het programma van deze poules is als volgt: 
 
Week 1   week 2   week 3    week 4  week 5    week 6    week 7  week 8  week 9   week 10 
13-18/9  20-25/9  27/9-2/10 4-9/10  11-16/10  18-23/10  1-6/11  8-13/11 15-20/11 22-27/11   
 
 A-B      D-A      A-G       C-A     H-A       A-E       A-F    Nacomp.  Nacomp.  Nacomp.  
 C-D      B-G      D-B       B-H     B-C       F-B       E-B 
 E-F      F-C      E-C       F-D     D-E       C-G       C-H 
 G-H      H-E      H-F       G-E     F-G       H-D       G-D 
 
 
 
PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING SENIORENCOMPETITIE NAJAAR 2004 
 
Hoofdklasse: - nrs 1 spelen een beslissingswedstrijd voor promotie naar de 3e divisie 
     Hierbij spelen de kampioenen van A en C tegen elkaar, alsmede die van B en D 

- nrs 5 en 6 degraderen naar de 1e klasse 
 
Voor de overige klasse geldt dat alle nrs 1 promoveren naar de naast hogere klasse 
 
1e klasse - nrs 7 en 8 van poule A en nrs 5 en 6 van de overige poules degraderen naar de 2e klasse 
 
2e klasse - nrs 5 en 6 degraderen naar de 3e klasse 
 
3e klasse - nr 5 van poule R blijft in de 3e klasse.  

- de overige nrs 5 spelen een degradatiewedstrijd tegen een nr 2 uit de 4e klasse  
- nrs 6 degraderen naar de 4e klasse  

 
4e klasse - nrs 2 spelen een promotiewedstrijd tegen een nr 5 uit de 3e klasse 
  - nr 5 van poule A blijft in de 4e klasse 
  - overige nrs 5, en de nr 6 van poule A spelen een degradatiewedstrijd tegen  
                            een nr 2 uit de 5e klasse 

- nrs 6, met uitzondering van poule A, degraderen naar de 5e klasse 
- nrs 7 en 8 van poule A degraderen naar de 5e klasse  

  
5e klasse  - nrs 2 spelen een promotiewedstrijd tegen een nr 5 uit de 4e klasse of de nr 6 uit 4A 

- nrs 5 van poules B, G en K blijven in de 5e klasse 
  - de overige nrs 5 spelen een degradatiewedstrijd tegen een nr 2 uit de 6e klasse 
  - nrs 6 degraderen naar de 6e klasse 
 
6e klasse - nrs 2 spelen een promotiewedstrijd tegen een nr 5 uit de 5e klasse 
  - nrs 5 van poules A en M en nr 6 van poule A blijven in de 6e klasse 
  - nr 7 van poule A en de overige nrs 5 spelen een degradatiewedstrijd tegen  

  een nr 2 uit de 7e klasse 
- nr 8 van poule A en de overige nrs 6 degraderen naar de 7e klasse 
 

7e klasse - nrs 2 spelen een promotiewedstrijd tegen een nr 5 uit de 6e klasse of de nr 7 van 6A 
 


