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Beste bestuursleden, floorballers en ouders/verzorgers, 

 

De start van het seizoen staat voor de deur. Zolang de maatregelen het blijven toelaten, kunnen we 

eindelijk uitkijken naar het spelen van competitie! Middels deze brief willen wij jullie alvast informeren 

over de opzet van de verschillende competities, reglementen, lidmaatschappen, het tussentijds 

inschrijven van teams, en de speellocaties. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact met ons op via info@nefub.nl of 

Whatsapp. 

 

Mede namens het bestuur en de competitiecommissie, 

Met vriendelijke groet, 

Angelina Gomez  

Bureaumedewerker NeFUB 

  

mailto:info@nefub.nl
https://wa.me/message/FH7TPBAEP44HA1


 

2 
 

Corona Maatregelen 

Allereerst is het belangrijk te benoemen dat wij ons als bond te allen tijde aan de 

overheidsmaatregelen zullen houden. Daarbij volgen wij het Protocol Verantwoord Sporten van 

NOC*NSF. Bezoek ook de Toolkit Corona Maatregelen van NOC*NSF voor handige afbeeldingen en 

tips om jouw locatie tijdens de wedstrijddag zo veilig mogelijk te houden. 

De NeFUB zal bij de competities en toernooien in principe geen gebruik maken van testen voor 

toegang. Wel dient een speler met klachten thuis te blijven en zich te laten testen. Houd buiten het 

veld 1,5 meter afstand van elkaar, beperk het aantal toeschouwers en zorg ervoor dat het publiek een 

vaste zitplaats heeft. Volg daarnaast de richtlijnen van de sportaccommodatie. De organiserende 

vereniging is verantwoordelijk voor de naleving van de maatregelen door de aanwezigen. Zorg er als 

vereniging dus voor dat er iemand is die toezicht houdt en mensen waar nodig aanspreekt op hun 

gedrag. 

Seniorencompetitie 

Inmiddels hebben we alle inschrijvingen van teams voor het bekertoernooi en voor de 

seniorencompetitie ontvangen. Samen met de competitiecommissie treffen we nu alle voorbereidingen 

om er een geslaagd seizoen van te maken.  

Bekertoernooi (Nederlandse Loterij Cup) 

Er hebben zich 14 herenteams en 9 damesteams voor het bekertoernooi ingeschreven. In het schema 

op bijlage 1 (p. 5) is weergegeven hoe het toernooi er voor de dames en de heren uit zal zien. De 

loting voor de voorrondes van de heren en voor de kwartfinales en tussenronde van de dames heeft 

reeds plaatsgevonden en is te vinden op onze website. 

Eén damesteam zal niet op 20 november 2021 tijdens de kwartfinales spelen. Dit team speelt een 

tussenronde op 22 januari 2022. Het team speelt tegen een van de winnaars van de kwartfinales. De 

winnaar van die wedstrijd gaat door naar de halve finales op 19 maart 2022. De winnaars van de 

halve finales spelen op 21 mei 2022 de bekerfinale. 

Bij de loting krijgen twee herenteams een bye. Deze teams zijn direct geplaatst voor de kwartfinales. 

Op 20 november 2021 spelen de overige twaalf teams een voorronde. Hieruit volgen 6 winnaars die 

doorgaan naar de kwartfinales op 22 januari 2022. De winnaars van de kwartfinales gaan door naar 

de halve finales op 19 maart 2022 en de winnaars daarvan, spelen op 21 mei 2022 de bekerfinale. 

Competitie 

In onderstaande tabel is de indeling van de teams in de competities weergegeven. 

Heren eredivisie Heren 1e divisie Heren 2e divisie Dames eredivisie Dames 1e  divisie 

Blue Falcons 1 Blue Falcons 2 FB Agents 2 Hot Flames 1 Blue Falcons 

FB Agents 1 Hot Flames 2 Hot Flames 3 HSK Agents Hot Flames Up 2 

Hot Flames 1 HSK-Utrecht Sonics 2 Sonics 1 Jungle-Speed 

Sonics 1 Jungle-Speed U.C. Face Off 2 UFC Groningen Up Sonics 2 

Tilburg Floorball Messed Up UFC Groningen 3 UFC Utrecht 1 U.C. Face Off 1 

UFC Groningen 1 U.C. Face Off 1 UFC Utrecht 4 UFC Utrecht 2 U.C. Face Off 2 

UFC Utrecht 1 UFC Groningen 2   UFC Utrecht 3 

UFC Utrecht 2 UFC Utrecht 3    

 

De heren tweede divisie, de dames eerste divisie en de play-offs van de dames eredivisie zullen er 

komend seizoen anders uit gaan zien. Een reden hiervoor is dat zich voor dit seizoen meer teams 

hebben ingeschreven dan in voorgaand seizoen. Daarnaast bestaat er dit seizoen de mogelijkheid om 

teams na de start van het seizoen in te schrijven. Verenigingen kunnen dit tot uiterlijk 30 november 

2021 doen door een ingevuld inschrijfformulier te mailen naar info@nefub.nl. Nieuwe herenteams 

zullen per speeldag 6 instromen in de heren tweede divisie. Nieuwe damesteams doen per speeldag 8 

mee aan de dames eerste divisie.  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://ptd.digitaal-magazine.nl/toolkit-nocnsf-c19/cover
https://nefub.nl/nederlandse-loterij-cup-2021-2022/
mailto:info@nefub.nl
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De competitiefinales vinden plaats op 28 mei 2022. Promotie/degradatie wedstrijden zullen in principe 

op die dag of op 21 mei 2022 ingepland worden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van sporthallen 

kan hier nog van afgeweken worden. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. 

In bijlage 2 op de pagina’s 6 en 7 wordt de opzet van iedere competitie toegelicht. In bijlage 1 op 

pagina 5 is een overzicht van de speeldagen per competitie en van de speellocaties weergegeven. 

Wedstrijdreglement 

Graag willen wij jullie verzoeken het wedstrijdreglement door te nemen. Zorg er als vereniging voor 

dat spelers via het clubportaal op tijd ingeschreven worden. Spelers die deelnemen aan de grootveld 

competitie en/of aan het bekertoernooi, hebben een wedstrijdlicentie nodig. Deze wordt in rekening 

gebracht via de contributiefacturen.  

Spelers die alleen uitkomen in het Mixed Toernooi hebben geen wedstrijdlicentie nodig. Voor spelers 

in de jeugdcompetitie is de wedstrijdlicentie onderdeel van de NeFUB teambijdrage. Maar let op: voor 

spelers jonger dan 18 jaar die deelnemen aan de seniorencompetitie en/of het bekertoernooi, wordt 

(net zoals voor de senioren) een wedstrijdlicentie voor die competitie in rekening gebracht. 

Scheidsrechters en wedstrijdorganisatie 

Verenigingen dienen, volgens het wedstrijdreglement, ook zorg te dragen voor de organisatie van de 

toegewezen speeldagen. Bereid je als vereniging alvast hierop voor. Ga na of het benodigde 

materiaal aanwezig is. Indien er nieuwe wedstrijdformulieren nodig zijn, stuur dan een mail naar het 

eerder genoemde mailadres. Vermeld in de aanvraag het adres waar de formulieren naartoe gestuurd 

kunnen worden.  

Teams deelnemend aan de competitie worden ingedeeld om te fluiten en te tafelen. Helaas hebben 

we nog steeds onvoldoende (bonds)scheidsrechters. We willen iedereen attenderen dat de 

scheidsrechter essentieel is voor een veilige en prettige wedstrijd. Het wedstrijdreglement vraagt dan 

ook van elk team om gecertificeerde scheidsrechters te hebben. Door een tekort aan 

bondsscheidsrechters/scheidsrechters met voldoende ervaring, zullen niet alle eredivisiewedstrijden 

door een bondsscheidsrechter gefloten kunnen worden. Dit betekent dus dat er eredivisiewedstrijden 

aan teams toegewezen worden om te fluiten. Als bond zouden wij graag zien dat dit opgelost wordt. 

Hiervoor is echter de hulp van iedereen in de sport nodig.  

Zorg dat je als vereniging voldoende aandacht schenkt aan spelregels, veilig spel, maar ook aan de 

opleiding tot scheidsrechter. Als speler kun je zelf ook iets doen. Lees je in op de spelregels, pak 

tijdens een trainingswedstrijd bijvoorbeeld eens een scheidsrechterfluit op om ervaring op te doen, 

maar denk ook aan je houding ten opzichte van de scheidsrechter op het veld. Vanuit de NeFUB 

willen we graag meer opleiding aanbieden en een betere aansluiting zoeken bij de behoeftes vanuit 

verenigingen, maar momenteel bestaat de scheidsrechterscommissie uit één persoon. Dat beperkt de 

kansen en mogelijkheden. Voel je vrij om contact met ons op te nemen wanneer je interesse hebt om 

ons te helpen! En als het je leuk lijkt om (bonds)scheidsrechter te worden, horen wij dat 

vanzelfsprekend ook erg graag!  

Ook voor de jeugdcompetitie willen wij vragen aandacht te schenken aan het wedstrijdreglement 

jeugd. Spelers dienen ingeschreven te worden in een team in hun leeftijdscategorie. De categorieën 

tref je op onze website. Indien een vereniging hiervan wil afwijken, dient er een dispensatieverzoek te 

worden ingediend.  

Lidmaatschappen en contributiebijdrage 

1 oktober is de peildatum waarop de NeFUB haar contributie facturen baseert. In deze facturen 

worden de lidmaatschapsbijdragen, de verenigingsbijdragen, de teambijdragen en de 

wedstrijdlicenties in rekening gebracht. De hoogte van de contributie voor komend seizoen is 

weergegeven op onze website.  

Belangrijk om hierbij te benoemen, is dat we als bond onderscheid maken tussen een hoofd- en een 

gastlidmaatschap. Elk lid is aangesloten bij 1 vereniging, dit is het hoofdlidmaatschap. Wanneer een 

speler bij een tweede vereniging lid wordt, is het gastlidmaatschap van toepassing. De NeFUB heeft 

als richtlijn dat het hoofdlidmaatschap behoort bij de vereniging waar de speler (grootveld)competitie 

https://nefub.nl/wp-content/uploads/NeFUB-Wedstrijdreglement-2019.pdf
https://nefub.nl/wp-content/uploads/NeFUB-Wedstrijdreglement-Jeugd-2019.pdf
https://nefub.nl/wp-content/uploads/NeFUB-Wedstrijdreglement-Jeugd-2019.pdf
https://nefub.nl/jeugdcompetitie/
https://nefub.nl/over-de-nefub/lidmaatschap/
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speelt. De verantwoordelijkheid dat een speler maar bij 1 vereniging een hoofdlidmaatschap heeft in 

het NeFUB portaal, ligt bij de vereniging. Voor gastleden wordt geen lidmaatschapsbijdrage 

gefactureerd. Let op: dit geldt enkel voor de lidmaatschapsbijdrage. De verenigingsbijdrage wordt wel 

bij alle verenigingen in rekening gebracht, ondanks dat spelers gastlid zijn.  

Het is dus van belang dat verenigingen uiterlijk 30 september hun ledenadministratie in het clubportaal 

op orde hebben. Alle leden die volgens onze administratie op 1 oktober 2021 nog ingeschreven staan, 

zullen meegerekend worden in de contributie facturen. Schrijf als vereniging de leden die gestopt zijn 

dus tijdig uit. Zorg er daarnaast voor dat nieuwe leden tijdig ingeschreven worden in het clubportaal. 

Alleen leden die zijn ingeschreven, mogen namelijk deelnemen aan de competitie. 

Verder zullen verenigingen begin juni, indien van toepassing, een tweede contributiefactuur 

ontvangen. In deze factuur worden de lidmaatschapsbijdragen, teambijdragen en wedstrijdlicenties in 

rekening gebracht voor leden en teams die na 1 oktober zijn ingeschreven. De lidmaatschaps- en 

teambijdragen zijn gelijk aan de helft van de bijdragen aan het begin van het seizoen. De 

verenigingsbijdrage verandert niet ten opzichte van de inschrijfdatum. Voor wedstrijdlicenties geldt 

dezelfde bijdrage als in het begin van het seizoen. 

Jeugdcompetitie 

De jeugdcompetitie is zoals in voorgaande seizoenen onderverdeeld in Midden en Noord. Voor de 

spelvarianten en leeftijdscategorieën, verwijzen wij jullie graag naar het jeugdwedstrijdreglement.  

A/B competitie 

Wat betreft de spelvariant van de A/B competitie, zal er komend seizoen afgeweken worden van het 

wedstrijdreglement. In samenspraak met verenigingen is namelijk besloten terug te gaan naar de 

Zwitserse spelvariant. Op deze manier ontstaat er voor meer spelers de mogelijkheid om deel te 

nemen aan een competitie binnen hun leeftijdscategorie, daar waar er in voorgaande seizoenen 

veelvuldig om dispensatie werd gevraagd.  

Om de A/B ook grootveld aan te kunnen bieden, zullen er twee landelijke speeldagen georganiseerd 

worden. De eerste speeldag vindt plaats op 28 november 2021. De tweede speeldag zal in het 

voorjaar van 2022 gepland worden. Verenigingen hebben reeds de inschrijfformulieren ontvangen en 

kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2021 complete teams of een aantal spelers inschrijven voor deze 

speeldagen. Spelers van verenigingen met onvoldoende leden voor een grootveld team, zullen samen 

met spelers van andere verenigingen een gecombineerd team vormen.  

Inhoud speeldagen 

Voor de jeugd zijn er 10 speeldagen gepland. De twee landelijke A/B grootveld speeldagen zijn extra 

speeldagen. In bijlage 3 op pagina 8 staat een overzicht van de speeldagen en de tot dusverre 

bevestigde speellocaties. De precieze speeltijden (en voor midden ook locaties) worden pas bekend 

nadat de inschrijvingen rond zijn en de jeugdcompetitie commissies het wedstrijdschema hebben 

gemaakt. Gezien verenigingen tot twee weken voor de start van de competitie teams mogen 

inschrijven, kan dit even op zich laten wachten. 

In Midden zal er op speeldag 1 en op speeldag 6 een toernooi gespeeld worden. Dit biedt de 

competitiecommissie Jeugd meer tijd om de wedstrijden te plannen. Daarnaast is dit een goed 

moment om het speelniveau van de teams in te schatten. Of deze toernooien ook voor de A/B gaan 

gelden, is nog afhankelijk van het aantal ingeschreven teams. Voor Noord geldt dat er op twee 

speeldagen voor alle leeftijdscategorieën een HAT toernooi georganiseerd zal worden.  

Tussentijdse instroom 

In het seizoen 2021-2022 blijft het mogelijk om spelers tussentijds in te schrijven. Deze kunnen 

aansluiten bij een reeds ingeschreven team. Verder is het belangrijk dat verenigingen aan de NeFUB 

melden wanneer zij tussentijds een nieuw team kunnen vormen en inschrijven. Afhankelijk van het 

aantal ingeschreven teams, kan een team tussentijds toegevoegd worden aan de competitie. Het 

blijven communiceren met de NeFUB en met elkaar is wel van belang om dit mogelijk te maken! 

https://nefub.nl/wp-content/uploads/NeFUB-Wedstrijdreglement-Jeugd-2019.pdf


 

5 
 

Bijlage 1. Overzicht speeldagen en -locaties seniorencompetitie en bekertoernooi 

Datum Heren eredivisie Heren 1e divisie Heren 2e divisie Dames eredivisie Dames 1e divisie Speellocaties 

18-09-2021 Speeldag 1 Speeldag 1 Speeldag 1 Speeldag 1 Speeldag 1 Utrecht, Enschede, Amersfoort, Den Haag 

25-09-2021 Speeldag 2 Speeldag 2 Speeldag 2 Speeldag 2 Speeldag 2 Utrecht, Groningen, Nijmegen, Delft 

2-10-2021 Speeldag 3 Speeldag 3 Speeldag 3 Speeldag 3 Speeldag 3 Utrecht, Nijmegen, Groningen, Delft 

30-10-2021 Speeldag 4 Speeldag 4 Speeldag 4 Speeldag 4 Speeldag 4 Utrecht, Groningen, Amersfoort, Delft 

6-11-2021 Speeldag 5 Speeldag 5 Speeldag 5 Speeldag 5 Speeldag 5 Utrecht, Utrecht, Nijmegen, Den Haag 

20-11-2021 Voorronde beker Voorronde beker Voorronde beker Kwartfinale beker Kwartfinale beker Utrecht, Utrecht, Groningen 

18-12-2021 Speeldag 6 Speeldag 6 Speeldag 6 Speeldag 6 Speeldag 6 Utrecht, Utrecht, Den Haag, Groningen 

15-01-2022 Speeldag 7 Speeldag 7 Speeldag 7 Speeldag 7 Speeldag 7 Utrecht, Utrecht, Nijmegen, n.t.b.  

22-01-2022 Kwartfinale beker Kwartfinale beker Kwartfinale beker Tussenronde beker Tussenronde beker Utrecht, Utrecht 

29-01-2022 Speeldag 8 Speeldag 8 Speeldag 8 Speeldag 8 Speeldag 8 Utrecht, Utrecht, Groningen, Tilburg 

12-02-2022 Speeldag 9 Speeldag 9 Speeldag 9 Speeldag 9 Speeldag 9 Utrecht, Utrecht, Utrecht, n.t.b. 

12-03-2022 Speeldag 10 Speeldag 10 Speeldag 10 Speeldag 10 Speeldag 10 Utrecht, Utrecht, Nijmegen, Delft 

19-03-2022 Halve finale beker Halve finale beker Halve finale beker Halve finale beker Halve finale beker Utrecht, Utrecht 

26-03-2022 Speeldag 11 Speeldag 11 Play-off Play-off Speeldag 11 Utrecht, Utrecht, Tilburg, n.t.b. 

2-04-2022 Speeldag 12 Speeldag 12 Vrij * Vrij Speeldag 12 Utrecht, Utrecht, Tilburg, Delft  

9-04-2022 Speeldag 13 Speeldag 13 Play-off Play-off Speeldag 13 Utrecht, Utrecht, Nijmegen, Groningen 

14-05-2022 Speeldag 14 Speeldag 14 Play-off Play-off Speeldag 14 Utrecht, Enschede, Nijmegen, Amsterdam 

21-05-2022 
Bekerfinale / 
degradatiewedstrijd 

Bekerfinale / 
promotie-
degradatiewedstrijd 

Bekerfinale / 
promotiewedstrijd 

Bekerfinale / 
degradatiewedstrijd 

Bekerfinale / 
promotiewedstrijd 

Utrecht 

28-05-2022 
Competitiefinale / 
degradatiewedstrijd 

promotie-
degradatiewedstrijd 

Promotiewedstrijd 
Competitiefinale / 
degradatiewedstrijd 

Promotiewedstrijd Amsterdam 

 

*Let op: indien er 3 of meer extra herenteams tussentijds worden ingeschreven, dienen teams in de heren tweede divisie op speeldag 12 wél een wedstrijd te 

spelen!
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Bijlage 2. Toelichting competities 

Heren eredivisie 

De heren eredivisie zal gespeeld worden zoals in voorgaande seizoenen. De divisie bestaat uit acht 

teams die deelnemen aan deze competitie. Het reguliere competitieseizoen kent daarmee 14 

speeldagen. Alle teams spelen twee keer tegen elkaar. De teams die na 14 speeldagen als eerste en 

als tweede zijn geëindigd, zullen tijdens de competitiefinale strijden om het landskampioenschap. Het 

team dat als achtste is geëindigd, degradeert automatisch naar de eerste divisie. Het team dat als 

nummer zeven is geëindigd, speelt een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummer twee van de 

eerste divisie.  

Heren eerste divisie 

Ook de heren eerste divisie bestaat wederom uit acht teams, welke in 14 speeldagen twee keer tegen 

elkaar zullen uitkomen. Het team dat na 14 speeldagen op nummer één is geëindigd, promoveert 

automatisch naar de eredivisie. Het team dat als nummer acht is geëindigd, degradeert naar de 

tweede divisie. Het team dat als tweede is geëindigd, speelt een promotie/degradatiewedstrijd tegen 

de nummer zeven van de eredivisie. Het team dat als zevende is geëindigd, speelt een 

promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummer twee van de tweede divisie.  

Heren tweede divisie 

De heren tweede divisie start dit seizoen met zes teams. Deze teams spelen in de eerste vijf 

speeldagen één keer tegen elkaar. Gezien de nieuwe mogelijkheid om extra teams in te schrijven, kan 

dit invloed hebben op de competitie vanaf speeldag 6 (inschrijfdeadline aanvullende teams is 30 

november 2021). Het vervolg van de competitie van de heren tweede divisie hangt af van het aantal 

extra inschrijvingen. Hieronder volgt een toelichting van de verschillende scenario’s: 

1. Er wordt geen extra team ingeschreven 

Indien er geen extra team ingeschreven wordt, wordt de competitie in vijf speeldagen voortgezet. 

De zes teams spelen allemaal nog één keer tegen elkaar. Hiervoor worden speeldagen 6 tot en 

met 10 gebruikt. Op speeldag 11, 13 en 14 worden er play-offs gespeeld. Op speeldag 12 wordt 

er niet gespeeld. De nummers een, twee en drie spelen tegen elkaar en de nummers vier, vijf en 

zes spelen tegen elkaar. Het team dat na de play-offs van de nummers een, twee en drie als 

eerste is geëindigd, promoveert automatisch naar de eerste divisie. Het team dat als tweede is 

geëindigd, speelt een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummer zeven van de eerste divisie. 

 

2. Er worden 1 of 2 extra teams ingeschreven 

Wanneer er een of twee extra teams ingeschreven worden, zal er een halve competitie afgewerkt 

worden in de speeldagen 6 tot en met 13. De teams spelen dan één keer tegen elkaar. Op 

speeldag 12 wordt er in de heren tweede divisie geen wedstrijd gespeeld. 

Wat betreft promotie en degradatie, zijn er verschillende scenario’s mogelijk, afhankelijk van de 

uitkomst van de gespeelde competitie: 

a) Eindigt na de tweede competitiehelft (speelronde 13) hetzelfde team als eerste als na de 

eerste competitiehelft (speelronde 5), dan promoveert dit team automatisch naar de eerste 

divisie. Is ook het team dat als tweede is geëindigd in beide competitiehelften gelijk, dan 

speelt dit team een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummer zeven van de eerste 

divisie.  

b) Eindigt na de tweede competitiehelft (speelronde 13) hetzelfde team als eerste als na de 

eerste competitiehelft (speelronde 5), dan promoveert dit team naar de eerste divisie. Zijn in 

de beide competitiehelften twee verschillende teams als tweede geëindigd, dan spelen deze 

teams tijdens speelronde 14 een play-off tegen elkaar. De winnaar van deze wedstrijd wordt 

de nummer twee van de tweede divisie en speelt een promotie/degradatiewedstrijd tegen de 

nummer zeven van de eerste divisie. 

c) Indien er over beide competitiehelften twee verschillende nummers één zijn, zullen deze 

teams tijdens speeldag 14 een play-off tegen elkaar spelen. De winnaar van deze wedstrijd 
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promoveert naar de eerste divisie en de verliezer speelt een promotie/degradatiewedstrijd 

tegen de nummer zeven van de eerste divisie. 

 

3. Er worden drie of meer extra teams ingeschreven. 

Bij drie of meer extra inschrijvingen zijn er negen speeldagen nodig om alle teams tegen elkaar te 

laten spelen. Dat houdt in dat er op de speeldagen 6 tot en met 14 voor de heren tweede divisie 

competitie georganiseerd wordt. Het team dat na 14 speelrondes op nummer één is geëindigd, 

promoveert naar de eerste divisie. Het team dat na 14 speelrondes tweede is geëindigd, speelt 

een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummer zeven van de eerste divisie. 

Dames eredivisie 

De dames eredivisie bestaat wederom uit zes teams. De teams spelen tijdens speeldagen 1 tot en 

met 10 in een volledige competitie twee keer tegen elkaar. Daarna spelen de nummers één tot en met 

drie tijdens speeldagen 11, 13 en 14 play-offs voor een plek in de competitie finale. De teams spelen 

een keer tegen elkaar. De teams die als nummer één en twee uit de play-offs komen, mogen het in de 

competitiefinale tegen elkaar opnemen in de strijd om het landskampioenschap. De teams eindigend 

op positie vier tot en met zes, spelen onderling play-offs om degradatie. Het team dat deze play-offs 

wint, behoudt zijn positie in de eredivisie. Het team dat als tweede uit de play-offs komt, strijdt in een 

promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummer twee van de eerste divisie om een plek in de 

eredivisie. Het team dat als laatste uit de play-offs komt, zal automatisch naar de eerste divisie 

degraderen. 

Dames eerste divisie 

De dames eerste divisie zal komend seizoen met zeven teams starten. Deze teams spelen een halve 

competitie in de eerste zeven speeldagen (één keer tegen elkaar). Verenigingen mogen tot uiterlijk 30 

november 2021 een extra team inschrijven, dat vanaf speeldag 8 deel zal nemen aan de competitie. 

Het vervolg van de competitie vanaf speeldag 8 is afhankelijk van het aantal extra ingeschreven 

teams. Hieronder volgt een toelichting van de verschillende scenario’s. 

1. Er wordt geen of één extra team ingeschreven 

Indien er geen extra team ingeschreven wordt, wordt de competitie voortgezet. De teams spelen 

wederom een halve competitie van speeldag 8 tot en met speeldag 14. Ook speeldag 12 

(oorspronkelijk alleen heren) geldt als een speeldag voor deze competitie. Het team dat na 

speeldag 14 als eerste is geëindigd, promoveert automatisch naar de eredivisie. Het team dat als 

tweede is geëindigd, speelt een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummer vijf van de 

eredivisie. Dit is ook van toepassing wanneer er één nieuwe inschrijving is. De behaalde punten 

uit speeldag 1 tot en met 7 worden meegenomen in de ranglijst van het einde van het seizoen. 

 

2. Er wordt meer dan één extra team ingeschreven 

In dit geval blijven er onvoldoende speeldagen over om alle teams één keer tegen elkaar te laten 

spelen. Daarom zullen er twee poules gevormd worden, met een evenredig aantal teams. In het 

geval er meer dan één extra team ingeschreven wordt, volgt te zijner tijd meer informatie over het 

vervolg van de competitie en over de wijze van promotie. 
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Bijlage 3. Overzicht speeldagen en -locaties jeugdcompetitie 

Datum Speeldag Locatie 1 Locatie 2 

25-09-2021 Jeugd Noord 1 Haren n.v.t. 

26-09-2021 Jeugd Midden 1 Utrecht Nijmegen 

09-10-2021 Jeugd Noord 2 Groningen n.v.t. 

10-10-2021 Jeugd Midden 2 Nijmegen  Utrecht 

30-10-2021 Jeugd Noord 3 Haren n.v.t. 

07-11-2021 Jeugd Midden 3 Amersfoort Nijmegen 

20-11-2021 Jeugd Noord 4 Haren n.v.t. 

21-11-2021 Jeugd Midden 4 Utrecht Amersfoort 

28-11-2021 Landelijk A/B grootveld Amersfoort n.v.t. 

4-12-2021  Jeugd Noord 5* Groningen n.v.t. 

12-12-2021 Jeugd Midden 5 Utrecht Amersfoort 

22-01-2022 Jeugd Noord 6 Haren n.v.t. 

30-01-2022 Jeugd Midden 6 Amersfoort Utrecht 

12-02-2022 Jeugd Noord 7 Haren n.v.t. 

13-02-2022 Jeugd Midden 7 Nijmegen Utrecht 

05-03-2022 Jeugd Noord 8 Groningen n.v.t. 

13-03-2022 Jeugd Midden 8 Lelystad Utrecht 

19-03-2022 Jeugd Noord 9 Groningen n.v.t. 

27-03-2022 Jeugd Midden 9 Utrecht Houten 

02-04-2022 Jeugd Noord 10 Haren n.v.t. 

10-04-2022 Jeugd Midden 10 Amsterdam Houten 

*Aanvankelijk zou deze speeldag op 11 december 2021 gespeeld worden. Helaas is er dan in Noord 

geen sporthal beschikbaar. Dit geldt ook voor 18 december 2021. Speeldag 5 van Jeugd Noord is 

daarom verplaatst naar 4 december 2021. 

 


