
 

 

 

 

 

 

Fase 1 O8-O12 

• Speeldata is van 5 september 2020 t/m 3 oktober 2020 

• De 1e fase bestaat uit vijf wedstrijden 

• Tussentijds herindelen bij extreem grote uitslagen, mits er ruimte is 

• Verzoeken worden niet ingewilligd. Competitieleider handelt proactief door zelf de standen en 

uitslagen te monitoren 

• Op basis van de uitslagen worden de teams heringedeeld voor aanvang aan de nieuwe fase. 

 

Fase 2 O8-O12 

• Nieuwe teams kunnen ingeschreven worden t/m vrijdag 2 oktober 2020 

• Inschrijvingen die na deze datum binnen komen, worden alleen ingedeeld als er ruimte is in 

de aangevraagde klasse 

• Publicatie competitie-indeling volgt op vrijdag 16 oktober 2020 

• Publicatie wedstrijdschema volgt op zaterdag 17 oktober 2020 

• Speeldata is van 24 oktober 2020 t/m 5 december 2020 

• De 2e fase bestaat uit zeven wedstrijden 

• Tussentijds herindelen bij extreem grote uitslagen, mits er ruimte is 

• Verzoeken worden niet ingewilligd. Competitieleider handelt proactief door zelf de standen en 

uitslagen te monitoren 

• Op basis van de uitslagen worden de teams heringedeeld voor aanvang aan de nieuwe fase. 

 

Fase 3 O8-O12 

• Nieuwe teams kunnen ingeschreven worden t/m vrijdag 11 december 2020 

• Inschrijvingen die na deze datum binnen komen, worden alleen ingedeeld als er ruimte is in 

de aangevraagde klasse 

• Publicatie competitie-indeling volgt op vrijdag 15 januari 2021 

• Publicatie wedstrijdschema volgt op zaterdag 16 januari 2021 

• Speeldata is van 30 januari 2021 t/m 27 maart 2021 

• De 3e fase bestaat uit zeven wedstrijden 

• Tussentijds herindelen bij extreem grote uitslagen, mits er ruimte is 

• Verzoeken worden niet ingewilligd. Competitieleider handelt proactief door zelf de standen en 

uitslagen te monitoren 

• Op basis van de uitslagen worden de teams heringedeeld voor aanvang aan de nieuwe fase. 



 

 

 

 

 

Fase 4 O8-O12 

• Nieuwe teams kunnen ingeschreven worden t/m vrijdag 19 maart 2021 

• Inschrijvingen die na deze datum binnen komen, worden alleen ingedeeld als er ruimte is in 

de aangevraagde klasse 

• Publicatie competitie-indeling volgt op vrijdag 2 april 2021 

• Publicatie wedstrijdschema volgt op zaterdag 3 april 2021 

• Speeldata is van 10 april 2021 t/m 29 mei 2020 

• De 4e fase bestaat uit vijf wedstrijden 

• Tussentijds herindelen bij extreem grote uitslagen, mits er ruimte is 

• Verzoeken worden niet ingewilligd. Competitieleider handelt proactief door zelf de standen en 

uitslagen te monitoren 

• Op basis van de uitslagen worden de teams heringedeeld voor aanvang aan de nieuwe fase. 

 

 

 

 


