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Uitwerking data en programma nacompetitie  

standaardteams 

district Zuid II - seizoen 2011/'12  
 

Nacompetitie Datum * Wedstrijd 

 
Hoofdklasse / 1

e
 klasse 

 
do 17 mei 2012 

 
a)  nr. 12 HKB – P2 1D 
b)  P3 1C – nr. 11 HKB 
c)  P2 1C – P1 1D 
d)  P3 1D – P1 1C 

 zo 20 mei 2012 a)  P2 1D – nr. 12 HKB 
b)  nr. 11 HKB – P3 1C 
c)  P1 1D – P2 1C 
d)  P1 1C – P3 1D 

 ma 28 mei 2012 e)  winnaar a) – winnaar c) 
f)   winnaar b) – winnaar d) 

 zo 3 juni 2012 e)  winnaar c) – winnaar a) 
f)   winnaar d) – winnaar b) 

 De 2 winnaars van e) en f) handhaving/promotie hoofdklasse. 

   

 
1

e
 klasse D / 2

e
 klasse G en H 

 
do 17 mei 2012 

 
a)  nr. 12 1D – P2 2H 
b)  P3 2G – nr. 11 1D 
c)  P2 2G – P1 2H 
d)  P3 2H – P1 2G 

 zo 20 mei 2012 a)  P2 2H – nr. 12 1D 
b)  nr. 11 1D – P3 2G  
c)  P1 2H – P2 2G 
d)  P1 2G – P3 2H 

 ma 28 mei 2012 e)  winnaar a) – winnaar c) 
f)   winnaar b) – winnaar d) 

 zo 3 juni 2012 e)  winnaar c) – winnaar a) 
f)   winnaar d) – winnaar b) 

 De 2 winnaars van e) en f) handhaving/promotie 1
e
 klasse. 

   

 
2

e
 klasse G en H /  

3
e
 klasse A t/m D 

 
do 17 mei 2012 

 
a)  nr. 12 2G – P2 3B  /  g)  nr. 12 2H – P2 3D 
b)  P3 3A – nr. 11 2G  /  h)  P3 3C – nr. 11 2H 
c)  P2 3A – P1 3B       /   i)  P2 3C – P1 3D 
d)  P3 3B – P1 3A       /   j)  P3 3D – P1 3C  

 zo 20 mei 2012 a)  P2 3B – nr. 12 2G  /  g)  P2 3D – nr. 12 2H 
b)  nr. 11 2G – P3 3A  /  h)  nr. 11 2H – P3 3C  
c)  P1 3B – P2 3A       /   i)   P1 3D – P2 3C 
d)  P1 3A – P3 3B       /   j)   P1 3C – P3 3D 

 ma 28 mei 2012 e)  winn. a) – winn. c)  /   k)  winn. g) – winn. i) 
f)   winn. b) – winn. d)  /   l)   winn. h) – winn. j) 

 zo 3 juni 2012 e)  winn. c) – winn. a)  /   k)  winn. i) – winn. g) 
f)   winn. d) – winn. b)  /   l)   winn. j) – winn. h) 

 De 4 winnaars van e), f), k) en l) handhaving/promotie 2
e
 klasse. 
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Nacompetitie Datum * Wedstrijd 

   

 
3

e
 klasse A t/m D /  

4
e
 klasse A t/m H 

 
zo 13 mei 2012 

 
a)  p1 4A - p2 4B  / b) p3 4A - p1 4B  / c) p3 4B - p2 4A 
d)  p1 4C - p2 4D  / e) p3 4C - p1 4D / f) p3 4D - p2 4C 
g)  p1 4E - p2 4F  /  h) p3 4E - p1 4F /  i) p3 4F - p2 4E 
j)  p1 4G - p2 4H  /  k) p3 4G - p1 4H /  l) p3 4H - p2 4G 

 do 17 mei 2012 a)  p2 4B - p1 4A  / b) p1 4B - p3 4A  / c) p2 4A - p3 4B 
d)  p2 4D - p1 4C  / e) p1 4D - p3 4C / f) p2 4C - p3 4D 
g)  p2 4F - p1 4E  /  h) p1 4F - p3 4E /  i) p2 4E - p3 4F 
j)   p2 4H - p1 4G  / k) p1 4H - p3 4G /  l) p2 4G - p3 4H 

 zo 20 mei 2012 m)  nr. 10 3A - winn. a)  /  n) winn. b) - winn. c) 
o)  nr. 10 3B - winn. d)  /  p) winn. e) - winn. f) 
q)  nr. 10 3C - winn. g)  /  r) winn. h) - winn. i) 
s)  nr. 10 3D - winn.  j)   /  t) winn. k)  - winn. l) 

 ma 28 mei 2012 m)  winn. a) - nr. 10 3A  /  n) winn. c) - winn. b) 
o)   winn. d) - nr. 10 3B  /  p) winn. f) - winn. e) 
q)   winn. g) - nr. 10 3C  /  r) winn.  i)  - winn. h) 
s)   winn. j)  - nr. 10 3D   /  t) winn.  l)  - winn. k) 

 zo 3 juni 2012 u)  winn. m) - winn. n)    /  v) winn. o) - winn. p) 
w)  winn. q) - winn.  r)    /  x) winn. s) - winn. t) 

 De 4 winnaars van u), v), w) en x) handhaving/promotie 3
e
 klasse. 

   

 
4

e
 klasse A t/m H 

(wedstrijden om twee extra 
degradatieplaatsen) 

 
zo 13 mei 2012 

 
a)  nr. 10 4A – nr. 10 4B 
b)  nr. 10 4C – nr. 10 4D 
c)  nr. 10 4E  – nr. 10 4F 
d)  nr. 10 4G – nr. 10 4H 

 zo 20 mei 2012 e)  verliezer a) – verliezer b) 
f)   verliezer c) – verliezer d) 

 Wedstrijden a) t/m f) worden op neutraal terrein gespeeld. 
De verliezers van e) en f) degraderen naar de 5

e
 klasse. 

   

 
5

e
 klasse A t/m H 

 
zo 13 mei 2012 

 
a)  p1 5A - p2 5A    /   b) p1 5B - p2 5B 
c)  p1 5C - p2 5C    /  d) p1 5D - p2 5D 
e)  p1 5E - p2 5E    /   f) p1 5F - p2 5F 
g)  p1 5G - p2 5G   /  h) p1 5H - p2 5H 

Let op: elk team heeft 1 thuis- 
en uitwedstrijd. Resultaat van 
wedstrijden a) t/m h) bepalen 
volgorde wedstrijden i) t/m p). 

zo 20 mei 2012 i)   verl. a) - p3 5A   /   j) verl. b) - p3 5B 
k)  verl. c)  - p3 5C  /   l) verl. d) - p3 5D 
m) verl. e) - p3 5E   /   n) verl. f) - p3 5F 
o)  verl. g) - p3 5G  /   p) verl. h) - p3 5H 

 ma 28 mei 2012 q)  winn. a) - p3 5A  /  r) winn. b) - p3 5B 
s)  winn. c) - p3 5C  /  t) winn. d) - p3 5D 
u)  winn. e) - p3 5E  /  v) winn. f) - p3 5F 
w) winn. g) - p3 5G  /  x) winn. h) - p3 5H 

 De 8 klassenperiodekampioenen promoveren naar 4e klasse 

   

 
5

e
 klasse A t/m H 

(wedstrijden om twee extra 
degradatieplaatsen) 

 
zo 13 mei 2012 

 
a)  nr. 10 5A – nr. 10 5B 
b)  nr. 10 5C – nr. 10 5D 
c)  nr. 10 5E – nr. 10 5F 
d)  nr. 10 5G – nr. 10 5H 

 zo 20 mei 2012 e) verliezer a) – verliezer b) 
f)  verliezer c) – verliezer d) 

 Wedstrijden a) t/m f) worden op neutraal terrein gespeeld. 
De verliezers van e) en f) degraderen naar de 6

e
 klasse. 

   



 
 

© KNVB 2012   Uitwerking data en programma nacompetitie (23-03-2012)   -3- 
 

Nacompetitie Datum * Wedstrijd 

 
6

e
 klasse A t/m F 

 
zo 13 mei 2012 

 
a)  p1 6A - p2 6A     / b) p1 6B - p2 6B 
c)  p1 6C - p2 6C     / d) p1 6D - p2 6D 
e)  p1 6E - p2 6E     /  f) p1 6F - p2 6F 

Let op: elk team heeft 1 thuis- 
en uitwedstrijd. Resultaat van 
wedstrijden a) t/m f) bepalen 
volgorde wedstrijden g) t/m l). 

do 17 mei 2012 g)  verl. a) - p3 6A   / h) verl. b) - p3 6B 
i)   verl. c) - p3 6C   / j) verl.  d) - p3 6D 
k)  verl. e) - p3 6E   / l) verl.  f) - p3 6F 

 zo 20 mei 2012 m) winn. a) - p3 6A / n) winn. b) - p3 6B 
o)  winn.  c) - p3 6C / p) winn. d) - p3 6D 
q)  winn.  e) - p3 6E / r)  winn. f) - p3 6F 

 De 6 klassenperiodekampioenen promoveren naar de 5e klasse. 

 De 6 nummers 2 uit het klassenperiodekampioenschap spelen nog 
voor 4 extra promotieplaatsen.  
(nummers 2 uit 6A-6B-6C strijden in halve competitie om 2 plaatsen 
en nummers 2 uit 6D-6E-6F strijden in halve competitie om 2 
plaatsen  speeldata 28 mei, 3 juni en 10 juni). 

 
 

Uitwerking data en programma nacompetitie 

reserveteams 

district zuid II - seizoen 2011/'12  
 
 

Nacompetitie Datum * Wedstrijd 

 
Reserve 1

e
 klasse A en B 

 
zo 13 mei 2012 

 
a)  p1 1A - p2 1A 
b)  p1 1B - p2 1B 

Let op: elk team heeft 1 thuis- 
en uitwedstrijd. Resultaat van 
wedstrijden a) en b) bepalen 
volgorde wedstrijden c) en d). 

do 17 mei 2012 c)  verl. a) - p3 1A  
d)  verl. b) - p3 1B 

 zo 20 mei 2012 e)  winn. a) - p3 1A 
f)   winn. b) - p3 1B 

 ma 28 mei 2012 g) klassenperiodekamp. 1A - klassenperiodekamp. 1B 

 De winnaar van g) promoveert naar reserve hoofdklasse. 

   

 
Reserve 2

e
 klasse A t/m D 

 
zo 13 mei 2012 

 
a)  p1 2A - p2 2A  / b) p1 2B - p2 2B 
c)  p1 2C - p2 2C  / d) p1 2D - p2 2D 

Let op: elk team heeft 1 thuis- 
en uitwedstrijd. Resultaat van 
wedstrijden a) t/m d) bepalen 
volgorde wedstrijden e) t/m h). 

do 17 mei 2012 e)  verl. a) - p3 2A / f)  verl. b) - p3 2B 
g)  verl. c) - p3 2C / h) verl. d) - p3 2D 

 zo 20 mei 2012 i)  winn. a) - p3 2A / j) winn. b) - p3 2B 
k) winn. c) - p3 2C / l) winn. d) - p3 2D 

 ma 28 mei 2012 m) klassenperiodekamp. 2A - klassenperiodekamp. 2B 
n) klassenperiodekamp.  2C - klassenperiodekamp. 2D 

 De 2 winnaars van m) en n) promoveren naar de reserve 1
e
 klasse. 
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Uitwerking data en programma nacompetitie vrouwen 

district zuid II - seizoen 2011/'12  
 

Nacompetitie Datum * Wedstrijd 

 
1

e
 klasse D / 2

e
 klasse G en H 

 
zo 13 mei 2012 

 
a) nr. 10 1D – p2 2H 
b) p3 2G – nr. 9 1D 
c) p2 2G – p1 2H 
d) p3 2H – p1 2G 

 zo 20 mei 2012 a) p2 2H – nr. 10 1D 
b) nr. 9 1D – p3 2G 
c) p1 2H – p2 2G 
d) p1 2G – p3 2H 

 ma 28 mei 2012 e) winn. a) – winn. c) 
f)  winn. b) – winn. d) 

 zo 3 juni 2012 e) winn. c) – winn. a) 
f)  winn. d) – winn. b) 

 De 2 winnaars van e) en f) promoveren naar 1
e
 klasse. 

   

 
2

e
 klasse G / 3

e
 klasse E en F 

 
zo 13 mei 2012 

 
a) nr. 10 2G – p2 3F 
b) p3 3E – nr. 9 2G 
c) p2 3E – p1 3F 
d) p3 3F – p1 3E 

 zo 20 mei 2012 a) p2 3F – nr. 10 2G 
b) nr. 9 2G – p3 3E 
c) p1 3F – p2 3E 
d) p1 3E –  p3 3F 

 ma 28 mei 2012 e) winn. a) – winn. c) 
f)  winn. b) – winn. d) 

 zo 3 juni 2012 e) winn. c) – winn. a) 
f)  winn. d) – winn. b) 

 De 2 winnaars van m) en n) promoveren naar de 2
e
 klasse. 

 
 
 
*  De data zijn nog in concept.  
   Afhankelijk van voortgang competitie kunnen deze worden aangepast. 
 
Het is mogelijk dat bv. als gevolg van fusies aansluitend de nacompetitie nog wedstrijden 
voor eventuele extra promotie gespeeld moeten worden. 
 


