
Aangepaste promotie / degradatie najaar 2022 

voor senioren regio Friesland 
 

 

Onlangs heeft de competitiecommissie de najaarscompetitie 2022 gepubliceerd. Wat opviel was dat 

er flink wat teams zijn bijgekomen. We zien afdelingsbreed bij de senioren een toename van 124 

naar 143 teams. Dit is ongetwijfeld voor een deel als gevolg van spelers die na een periode van 

corona terugkeren. Uiteraard zijn we blij met deze positieve ontwikkeling en hopen we op een 

verdere toename in de toekomst. 

 

Door terugloop van het aantal teams in coronatijd was het in Friesland niet mogelijk een 5e klasse te 

behouden. Het aantal teams was daarvoor te laag geworden. Nu er ook in Friesland weer sprake is 

van een toeloop van het aantal teams, is het denkbaar om weer een 5e klasse in te richten. Maar dat 

kon voor deze najaarscompetitie niet meteen gerealiseerd worden. Teams hadden immers recht om 

in een bepaalde klasse uit te komen; dit gold met name voor de teams in de 4e klasse waar slechts 

één team een voorkeur voor 5e klasse had. De rechten voor de andere teams zijn voor deze 

najaarscompetitie gerespecteerd door de competitieleiders. Tegelijk was het ook niet realistisch om 

de echt nieuwe teams onderaan de ladder te laten beginnen, die teams waren te sterk voor de teams 

in de 4e klasse. We hebben die teams daarom zoveel als mogelijk conform voorkeur en teamrating 

ingedeeld. Vooral teams met een voorkeur voor de 1e klasse hebben nul op het rekest gekregen. 

 

Aangepaste promotie en degradatie 

 

De competitiecommissie heeft het voornemen om in Friesland per voorjaar 2023 weer een 5e klasse 

in te richten. Dit willen we bewerkstelligen door dit najaar voor Friesland een aangepaste promotie 

en degradatie in te stellen. Onze intentie voor de voorjaarscompetitie is zoveel als mogelijk poules 

van 6 te formeren omdat dit praktisch het makkelijkst voor de competitieleider is (vanwege wensen 

voor gelijk thuis spelen met onder andere landelijke teams). 

 

LET HIEROM GOED OP: VOOR DE 2E KLASSE POULE D GELDT EEN AANGEPASTE POULESPLITSING! 

De 2e klasse is een poule van 7 geworden. Deze teams spelen eenmaal tegen elkaar waarna de poule 

wordt gesplitst. Let op: vanwege de aangepaste promotie en degradatie dit najaar gaan de nummers 

1, 2 en 3 naar de promotiepoule. De nummers 4, 5, 6 en 7 gaan naar de degradatiepoule. Alleen de 

winnaar van deze degradatiepoule handhaaft zich in de 2e klasse. 

 

Natuurlijk is het in deze fase koffiedik kijken hoeveel teams zich voor de volgende competitie gaan 

inschrijven. Dit voornemen is dan ook om vast te leggen hoe de rechten worden verdeeld zodat 

iedereen zich erop kan instellen. Eventueel worden restplaatsen verdeeld op basis van teamratings 

van de nieuwe teamsamenstellingen. Ook kan voor elk team een voorkeur voor een andere klasse 

worden aangegeven. Houd er alleen wel rekening mee dat de kans kleiner dan voorheen is dat aan 

de voorkeurswens kan worden voldaan. De competitieleider dient immers de belangen van elk team 

te wegen. Het voornemen voor deze herintroductie van de 5e klasse in Friesland is mogelijk voor 

verenigingen  aanleiding om komende maanden te bekijken of er aan de onderkant van de 

competitie nieuwe teams kunnen worden geformeerd. De drempel lijkt optisch lager te liggen. 

Mochten zich nieuwe teams aanmelden, dan kan de formele promotie en degradatie zoals hierna 

getoond anders worden uitgevoerd. 

  



Voornemen indeling voorjaar 2023 voor senioren Friesland: 
 

1e klasse FRIESLAND 

1 - Nr. 6/7 van Noord. 2e div 

2 - Nr. 7/8 van Noord. 2e div 

3 - Nr. 2 van 1e klasse FR 

4 - Nr. 3 van 1e klasse FR 

5 - Nr. 4 van 1e klasse FR 

6 - Nr. 1 van 2e klasse FR 

2e klasse FRIESLAND 

1 - Nr. 5 van 1e klasse FR 

2 - Nr. 6 van 1e klasse FR 

3 - Nr. 2 van 2e klasse FR 

4 - Nr. 3 van 2e klasse FR 

5 - Nr. 4 van 2e klasse FR 

6 - Nr. 1 van 3e klasse FR 

3e klasse FRIESLAND 

1 - Nr. 5 van 2e klasse FR 

2 - Nr. 6 van 2e klasse FR 

3 - Nr. 7 van 2e klasse FR 

4 - Nr. 2 van 3e klasse FR 

5 - Nr. 3 van 3e klasse FR 

6 - Nr. 4 van 3e klasse FR 

 

4e klasse FRIESLAND 

1 - Nr. 5 van 3e klasse FR 

2 - Nr. 6 van 3e klasse FR 

3 - Nr. 7 van 3e klasse FR 

4 - Nr. 8 van 3e klasse FR 

5 - mogelijke restplaats 

6 - Nr. 1 van 4e klasse FR 

5e klasse FRIESLAND 

1 - Nr. 9 van 3e klasse FR 

2 - Nr. 10 van 3e klasse FR 

3 - Nr. 2 van 4e klasse FR 

4 - Nr. 3 van 4e klasse FR 

5 - Nr. 4 van 4e klasse FR 

6 - Nr. 5 van 4e klasse FR 

 

De mogelijke restplaats is opgenomen om een eventueel nieuwe team te kunnen inpassen. Mocht 

er geen nieuw team te hoeven ingepast en mochten zowel de nummer 9 als 10 van de 3e klasse FR 

een voorkeur hoger dan 5e klasse hebben, dan wordt deze restplaats eerst aan de nummer 9 gegund 

mits de teamsamenstelling voor minimaal tweederde ongewijzigd is (dus niet op teamrating). 

 

Voor de najaarscompetitie betekent dit dat de promotie en degradatie er als volgt uit ziet: 

 

1e klasse - Poule D 

Nr. 1 : Promotie naar Noordelijke 2e divisie 

Nrs. 2, 3, 4 : Handhaving in 1e klasse Friesland 

Nrs. 5, 6 : Degradatie naar 2e klasse Friesland 

 

2e klasse - Promotiepoule D 

Nr. 1 : Promotie naar 1e klasse Friesland 

Nrs. 2, 3 : Handhaving in 2e klasse Friesland 

 

2e klasse - Degradatiepoule D 

Nr. 1 : Handhaving in 2e klasse Friesland 

Nrs. 2, 3, 4 : Degradatie naar 3e klasse Friesland 

 

3e klasse - Poule D 

Nr. 1 : Promotie naar 2e klasse Friesland 

Nrs. 2, 3, 4 : Handhaving in 3e klasse Friesland 

Nrs. 5, 6, 7, 8 : Degradatie naar 4e klasse Friesland 

Nrs. 9, 10 : Degradatie naar 5e klasse Friesland * 

 

4e klasse - Poule D 

Nr. 1 : Handhaving in 4e klasse Friesland 

Nrs. 2, 3, 4, 5 : Degradatie naar 5e klasse Friesland 

 

* deze extra stap is benodigd om wel voldoende teams in de nieuwe 5e klasse te krijgen 


