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Pilot 3e klasse senioren 
Vanaf seizoen 2019-2020, zal er een pilot gaan plaatsvinden om de 3e klasse in twee seizoenshelften te gaan 

indelen.  

De reden dat we deze pilot gaan uitvoeren, is vooral om de volgende redenen: 

- Het grote niveauverschil tussen de bovenste teams in de 3e klasse en de onderste teams in de 3e klasse 

- Instroom van teams halverwege beter mogelijk maken (o.a. doorstroom vanuit jeugd) 

Dit zal op de volgende manier worden vormgegeven: 

1e helft: 

- Teams schrijven zich in voor de 3e klasse, worden poules gemaakt van maximaal 12 teams.  

- Alle teams spelen tot eind december maximaal 1x tegen elkaar. 

- De nummers 1 t/m 4 handhaven zich in de 3e klasse en worden ingedeeld in 3e klasse Hoog 

- De nummers 5 t/m 12 worden ingedeeld in de 3e klasse laag. 

We hebben hier voor hoog en laag gekozen, i.p.v. 3e en 4e klasse, dat lijkt op degradatie, terwijl hier 

geen sprake van is. Na afloop van seizoen 2019-2020, zal er wel de term 3e en 4e klasse gehanteerd 

worden. 

 

2e helft: 

- Teams schrijven zich in voor de 3e klasse hoog of 3e klasse laag (op dezelfde manier als jeugd A t/m C). 

- De nummer 1 van de 1e helft 3e klasse krijgt bij de start 2e helft 3 punten extra punten. 

- De nummer 2 van de 1e helft 3e klasse krijgt bij de start 2e helft 1 punt extra. 

- Teams in de 3e klasse hoog gaan spelen in poule van 6 teams, waarbij tegen alle teams uit en thuis 

wordt gespeeld. 

- Teams in de 3e klasse laag gaan spelen in poule van 6 teams, waarbij tegen alle teams uit en thuis wordt 

gespeeld. 

- De nummer 1 uit de 3e klasse hoog poules, mag zich kampioen noemen en promoveert naar de 2e 

klasse. 

- De nummer 2 uit de 3e klasse hoog poules, mag gaan deelnemen aan de PD wedstrijden om te 

promoveren naar de 2e klasse (samen met de nummers 10 uit de 2e klasse senioren) 

- De nummer 5 uit de 3e klasse hoog, gaat PD wedstrijden spelen om in de 3e klasse te blijven (samen met 

de nummer 2 uit de 4e klasse). 

- De nummer 6 uit de 3e klasse hoog, degradeert naar de 4e klasse. 

- De nummer 1 uit de 3e klasse laag, mag zich kampioen noemen en promoveert naar de 3e klasse hoog 

(in seizoen 20-21, 3e klasse). 

- De nummer 2 uit de 3e klasse laag, gaat PD wedstrijden spelen om naar de 3e klasse (in seizoen 20-21) 

te promoveren (samen met de nummer 5 uit de 3e klasse hoog). 
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Toevoeging 27-11-19: 

Invallen/meespelen van spelers tussen 3e klasse hoog en 3e klasse laag. Er is besloten om in de 2e helft van 

seizoen 2019-2020 geen beperking op te leggen tussen het invallen vanuit een team wat 3e klasse hoog gaat 

spelen in een team wat 3e klasse laag gaat spelen. Ook kunnen spelers zich niet vastspelen in een 3e klasse hoog 

team, als ze zijn ingedeeld in de 3e klasse laag. 

 

Seizoen 2020-2021 

1e helft  

- Teams schrijven zich in op basis van eindstanden voorafgaand seizoen en rechten.  

- Teams worden ingedeeld in de 3e klasse of 4e klasse, in poules maximaal van 6 teams. (benaming van poules 

kan mogelijk anders zijn) 

- Alle teams spelen uit en thuiswedstrijd tegen elkaar. 

- De nummer 1 uit de 3e klasse is kampioen, maar geen promotie naar 2e klasse (omdat dit jaarcompetitie is) 

- De nummer 1 t/m 4 handhaven zich in de 3e klasse 

- De nummer 5 gaat samen met de nummer 2 uit de 4e klasse PD spelen om in de 2e helft ook in de 3e klasse 

te mogen uitkomen 

- De nummer 6 degradeert naar de 4e klasse. 

- De nummer 1 uit de 4e klasse is kampioen en promoveert naar de 3e klasse 

- De nummer 2 uit de 4e klasse zal PD gaan spelen met de nummer 5 uit de 3e klasse, wie in de 2e helft in de 

3e klasse mag spelen 

- De nummers 3 t/m 6 in de 4e klasse gaan 2e helft ook in de 4e klasse spelen 

2e helft 

- Teams worden ingedeeld op basis van eindstanden 1e helft en rechten.  

-  De nummer 1 van de 1e helft 3e klasse krijgt bij de start 2e helft 3 punten extra punten. 

- De nummer 2 van de 1e helft 3e klasse krijgt bij de start 2e helft 1 punt extra. 

- Teams worden ingedeeld in de 3e klasse of 4e klasse, in poules maximaal van 6 teams. 

- Nieuwe teams starten in de 4e klasse. 

- Alle teams spelen uit en thuiswedstrijd tegen elkaar. 

Toevoeging 27-11-19: 

In seizoen 2020-2021 zal hier wel een beperking zijn, omdat er dan direct vanaf de 1e helft al in een 3e klasse en 

4e klasse gespeeld zal worden. Ook geldt dat spelers die in seizoen 2020-2021 worden ingedeeld in de 4e klasse 

zich kunnen vastspelen in een 3e klasse team. 

 

De pilot zal in principe 2 jaar duren, omdat je na 1 seizoen niet een volledig beeld kunt vormen, mocht in de 

tussentijd blijken dat het niet werkt of het gewenste resultaat oplevert, dan zal de opzet mogelijk worden 

aangepast.  

Ook externe aanpassingen (denk aan competitie opzet, aanpassing kalender e.d.) kan invloed hebben op de 

opzet van deze pilot. 

 


