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Inleiding 

Deze versie van 29 juni 2021 vervangt de versie van 11 juni 2021. De enige verschillen tussen beide versies kunt u vinden in 
de Honkbal Hoofdklasse en de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse. In beide klassen is informatie toegevoegd die op 11 juni 
nog niet bekend was. 
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Honkbal Hoofdklasse 

Deelnemende teams 

Curaçao Neptunus L&D Amsterdam 

DSS/Kinheim Quick Amersfoort 

HCAW Silicon Storks 

Hoofddorp Pioniers Twins Oosterhout 

Reguliere competitie 
• 8 teams – 14 speelweekenden – triples – 42 wedstrijden 

- 21x thuis en 21x uit 
- Volgens het principe thuis-uit-thuis / uit-thuis-uit. 

• De vaste speeldagen zijn donderdag, zaterdag en zondag. 

• Start op donderdag 29 april. 

• Alle afgelaste wedstrijden worden door de afdeling Competitiezaken vastgesteld (geldt ook voor de Play-offs, Holland 
Series en Promotie/degradatie-serie). 

Play-offs 

Bovenste-4 poule 

• De nummers 1 t/m 4 van de Reguliere competitie spelen in een Play-offs Best-of-serie – best-of-5 – 2 speelweekenden – 
maximaal 5 wedstrijden. 

• Play-Off A: nummer 1 tegen nummer 4, de nummer 1 heeft het thuisvoordeel. 

• Play-Off B: nummer 2 tegen nummer 3, de nummer 2 heeft het thuisvoordeel. 

Onderste-4 poule 

• De nummers 5 t/m 8 van de Reguliere competitie spelen een Play-offs Wedstrijdenreeks – 3 speelweekenden – triples – 9 
wedstrijden. 

• De nummers 5 en 6 van de Reguliere competitie hebben het voordeel van vijf thuiswedstrijden. 

• De nummers 1 t/m 3 van de Onderste-4 poule spelen in de Hoofdklasse 2022. 

• De nummer 4 van de Onderste-4 poule speelt de Promotie/degradatie-serie. 

Holland Series 
• De winnaars van de Bovenste-4 poule Play-off A en Play-off B spelen een Best-of-serie – best-of-7 - 3 speelweekenden – 

maximaal 7 wedstrijden. 

• Winnaar Play-offs A volgens het principe: thuis-uit-thuis-uit-thuis-uit-thuis. 

• De winnaar is Landskampioen. 

Promotie/degradatie-serie 
• De nummer 4 uit de Onderste-4 poule speelt een best-of-3 serie tegen het hoogst geëindigde standaardteam uit de 

Honkbal 1e klasse. 

• Het team uit de Honkbal 1e klasse heeft het thuisvoordeel en speelt daardoor twee keer thuis in de best-of-3 serie. 

• De winnaar speelt in de Hoofdklasse 2022. 

• De verliezer speelt in de 1e klasse 2022. 

Datum Wedstrijden Uit 

Woensdag 13 oktober Nummer 1 1e klasse Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule 

Zaterdag 16 oktober Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule Nummer 1 1e klasse 

Zondag 17 oktober Nummer 1 1e klasse Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule 

Europa Cup 
De Landskampioen heeft het eerste recht op deelname aan de Europa Cup. De nummer één van de Reguliere competitie 
heeft het tweede recht op deelname aan de Europa Cup. Als de Landskampioen ook de nummer één van de Reguliere 
competitie is, dan krijgt de verliezend finalist van de Holland Series het recht om als tweede team deel te nemen aan de 
Europa Cup. 
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Speelkalender 

Reguliere competitie: 
29 april, 1-2 mei 
6-8-9 mei 
13-15-16 mei 
20-22-23 mei 
27-29-30 mei 

3-5-6 juni 
1-3-4- juli 
8-10-11 juli 
15-17-18 juli 
22-24-25 juli 

29-31 juli, 1 augustus 
5-7-8 augustus 
12-14-15 augustus 
19-21-22 augustus 

Bovenste 4-poule (best-of-5) 
4-5 september 23-25-26 september 

Onderste 4-poule (1,5 competitie) 
2-4-5 september 23-25-26 september 30 september, 2-3 oktober 

Holland Series (winnaars Bovenste 4-poule): 
2-3 oktober 7-9-10 oktober 14-16-17 oktober 

P/D-serie (nummer 4 uit de Onderste-4 poule): 
13-16-17 oktober 

Opmerkingen 
• De Reguliere competitie moet te allen tijde worden uitgespeeld. 

• Indien de Holland Series niet wordt gespeeld, dan is de nummer 1 van de reguliere competitie de Landskampioen en 
plaatsen de nummers 1 en 2 zich voor deelname aan de Europa Cup in 2022. 

• Indien de P/D-serie niet wordt gespeeld, dan degradeert er geen team uit de Hoofdklasse naar de 1e klasse. In dat geval 
vindt er ook geen promotie vanuit de 1e klasse plaats. 
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Honkbal 1e klasse 

Deelnemende teams 

Amsterdam Pirates H2 Hoofddorp Pioniers H2 Twins Oosterhout H2 

DSS/Kinheim H2 Neptunus H2 UVV H1 

Euro Stars H1 RCH-Pinguins H1 Wassenaar H1 

HCAW H2 Sparks Haarlem H1  

Reguliere competitie 
• 11 teams – 11 speelweekenden – dubbels – 20 wedstrijden. 

- 10x thuis en 10x uit. 

• De vaste speeldagen zijn zaterdag en zondag.  
- Een aantal teams spelen hun thuiswedstrijd op vrijdagavond. 

• Start op vrijdag 9 juli en eindigt op zondag 10 oktober. 

• De zomerstop staat gepland zoals in de oorspronkelijke speelkalender van woensdag 21 juli t/m zondag 8 augustus. 

• Alle afgelaste wedstrijden worden door de afdeling Competitiezaken vastgesteld. 

Promotie/degradatie-serie 
• Het hoogst geëindigde standaardteam dat heeft aangegeven te willen promoveren én bij de bovenste drie teams is 

geëindigd speelt een best-of-3 serie tegen de nummer 4 uit de Hoofdklasse Onderste-4 poule. 

• Het team uit de Honkbal 1e klasse heeft het thuisvoordeel en speelt daardoor twee keer thuis in de best-of-3 serie.  

Datum Wedstrijden Uit 

Woensdag 13 oktober Nummer 1 1e klasse Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule 

Zaterdag 16 oktober Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule Nummer 1 1e klasse 

Zondag 17 oktober Nummer 1 1e klasse Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule 

• Alle verenigingen met een standaardteam uitkomend in de 1e klasse moeten vóór 1 september 2021 per e-mail bij de 
afdeling Competitiezaken (competitie@knbsb.nl) aangeven of ze wel/niet willen promoveren naar de Hoofdklasse 2022. 

Kampioenschap, promotie en degradatie 
• Het hoogst geëindigde team in de reguliere competitie is kampioen van de 1e klasse.  

• De winnaar van de Promotie/degradatie-serie speelt in de Hoofdklasse 2022. 

• De verliezer van de Promotie/degradatie-serie speelt in de 1e klasse 2022. 

• Het als laatst geëindigde team in de reguliere competitie degradeert naar de 2e klasse. 
- Wanneer een of beide deelnemers aan de beslissingswedstrijd in de 2e klasse aangeeft niet te willen promoveren of 

niet mag promoveren vanwege de aanwezigheid van een ander team van dezelfde vereniging in de 1e klasse, dan 
handhaaft het als laatst geëindigde team van de 1e klasse zich automatisch. 

- Wanneer door degradatie van een team uit de Hoofdklasse er twee teams van dezelfde vereniging in één en dezelfde 
klasse uitkomen degradeert het laagste team van de twee teams automatisch naar de 2e klasse. In dat geval handhaaft 
het als laatst geëindigde team van de reguliere competitie zich automatisch. 

Speelkalender 
Reguliere competitie: 
9-10-11 juli 
16-17-18 juli 
13-14-15 augustus 
20-21-22 augustus 

27-28-29 augustus 
3-4-5 september 
10-11-12 september 
17-18-19 september 

24-25-26 september 
1-2-3 oktober 
8-9-10 oktober 

P/D-serie: 
13-16-17 oktober  

mailto:competitie@knbsb.nl
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Honkbal 2e klasse 

Deelnemende teams 

Poule A Poule B 

Euro Stars H2 Schiedam H1 Alcmaria Victrix H1 Domstad Dodgers H1 

Flying Petrels H1 Storks H2 Amsterdam Pirates H3  DSS/Kinheim H3 

Jeka H1 Tex Town Tigers H1 Bears H1 HCAW H3 

Quick Amersfoort H2 The Hawks H1 Boekaniers H1 Thamen H1 

Ridderkerk Rowdies H1 WSB H1 Cromtigers H1 The Herons H1 

Reguliere competitie 
• Poule A: 10 teams – 9 speelweekenden – 9 wedstrijden (4 of 5x thuis en 5 of 4x uit). 

• Poule B: 10 teams – 9 speelweekenden – 9 wedstrijden (4 of 5x thuis en 5 of 4x uit). 

• Start op vrijdag 9 juli en eindigt op zondag 26 september. 
- Na 26 september staat er één inhaalweekend gepland (2-3 oktober). 
- De afdeling Competitiezaken kan wedstrijden van teams die nog spelen voor plaatsing voor de finale doordeweeks 

inplannen om de voortgang van de competitie te kunnen waarborgen. 

• De zomerstop staat gepland van maandag 26 juli t/m zondag 15 augustus. 
• Alle afgelaste wedstrijden worden door de afdeling Competitiezaken vastgesteld. 

Beslissingswedstrijd (finale) 
• De nummers 1 uit Poule A en uit Poule B van de reguliere competitie plaatsen zich voor de beslissingswedstrijd (finale). 

• Deze beslissingswedstrijd wordt op 9 oktober op een neutrale accommodatie gespeeld. 
- Indien de wedstrijd wordt afgelast, dan wordt de beslissingswedstrijd op zondag 10 oktober ingehaald. 

• De afdeling Competitiezaken loot welk team thuis en uit speelt. 

Kampioen, promotie en degradatie 
• De winnaar van de beslissingswedstrijd is kampioen van de 2e Klasse. 

• De beide deelnemers aan de beslissingswedstrijd promoveren naar de 1e klasse, tenzij de vereniging al met een ander 
team in dezelfde klasse uitkomt of geen gebruik maakt van het recht om te promoveren. Hiermee komt de Honkbal 1e 
klasse weer op twaalf deelnemende teams. 
- Indien een team niet kan of wil promoveren, dan promoveert de nummer 2 van de betreffende poule. 
- Indien beide teams deelnemend aan de beslissingswedstrijd en de nummers 2 niet kunnen of willen promoveren, dan 

handhaaft de degradant uit de 1e klasse zich. 

• De nummers 10 van beide poules degraderen naar de 3e klasse. 

Speelkalender 

Reguliere competitie: 
10-11 juli 
17-18 juli 
24-25 juli 
21-22 augustus 

28-29 augustus 
4-5 september 
11-12 september 
18-19 september 

25-26 september 
2-3 oktober (inhaal) 

Beslissingswedstrijd (finale): 
9-10 oktober  
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Honkbal 3e klasse 

Deelnemende teams 

Poule A Poule B 

Birds H1 Jeka H2 Alcmaria Victrix H2 RCH-Pinguins H2 

Blue Lions Tilburg H1 Neptunus H3 Almere’90 H1 TIW-Survivors H1 

Cardinals H1 Saints H1 HCAW H4 UVV H2 

Gryphons H1 Storks H3 Kinheim H4 Vennep Flyers H1 

Hazenkamp H1 Vlaardingen Holy H1 Onze Gezellen H1 Zuidvogels H1 

Reguliere competitie 
• Poule A: 10 teams – 9 speelweekenden – 9 wedstrijden (4 of 5x thuis en 5 of 4x uit). 

• Poule B: 10 teams – 9 speelweekenden – 9 wedstrijden (4 of 5x thuis en 5 of 4x uit). 

• Start op vrijdag 9 juli en eindigend op zondag 26 september. 
- Na 26 september staan er twee inhaalweekenden gepland (2-3 oktober en 9-10 oktober). 

• De zomerstop staat gepland van maandag 26 juli t/m zondag 15 augustus. 

• Alle afgelaste wedstrijden worden door de afdeling Competitiezaken vastgesteld. 

Kampioenschap, promotie en degradatie 
• De nummers één van beide poules zijn kampioen van hun poule en promoveren naar de 2e klasse. 

- Wanneer één of beide kampioenen aangeeft niet te willen promoveren dan heeft de nummer twee van de poule, van 
waaruit de kampioen niet wil promoveren, het recht om te promoveren. 

- Indien dit team ook van promotie afziet, dan krijgt de nummer twee van de andere poule het recht om te 
promoveren. 

- Als dit team ook afziet van promotie of reeds is gepromoveerd, dan promoveert er geen ander team vanuit de 3e 
klasse en wordt de open plek in de 2e klasse opgevuld op basis van gemotiveerde verzoeken die verenigingen vóór 15 
oktober 2021 bij de afdeling Competitiezaken kunnen indienen. 

• De nummers 9 en 10 van beide poules degraderen naar de 4e klasse (vrije inschrijving klasse). 

Speelkalender 

Reguliere competitie: 
10-11 juli 
17-18 juli 
24-25 juli 
21-22 augustus 

28-29 augustus 
4-5 september 
11-12 september 
18-19 september 

25-26 september 
2-3 oktober (inhaal) 
9-10 oktober (inhaal) 
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Honkbal 4e klasse 

Reguliere competitie 
• De teams zijn verdeeld over vier poules: 

• Er zijn wedstrijden voor 12 speelweekenden ingepland. 
- Een aantal poules bestaan uit een oneven aantal teams. Daardoor kunnen teams een weekend vrij zijn. Deze teams 

kunnen op eigen initiatief een wedstrijd tegen een ander vrij team uit een andere poule afspreken (telt niet mee voor 
de rangschikking). 

• Start in de week 30 juni-4 juli en eindigt in de week 4-10 oktober. 

• De zomerstop staat gepland van maandag 26 juli t/m zondag 15 augustus. 

Kampioenschap, promotie en degradatie 

• De nummers één van elke poule zijn kampioen van hun poule. 

• Een team is kampioen als zij op 11 oktober bovenaan staan en de teams eronder een gelijk aantal wedstrijden hebben 
gespeeld of het team dat op de eerste plaats staat niet meer kunnen achterhalen. Als dit niet het geval is, dan is er geen 
kampioen. 

• Er vindt geen promotie plaats. Alle teams uit de 4e klasse kunnen voor 15 oktober 2021 een verzoek indienen bij de 
afdeling Competitiezaken om deel te nemen aan de Honkbal 3e klasse 2022 (RvW: Artikel 6.2). 

• Vanwege de vrije inschrijving is in deze klasse geen sprake van degradatie. 

Speelkalender 

Reguliere competitie: 
1-4 juli 
5-11 juli 
12-18 juli 
19-25 juli 

16-22 augustus 
23-29 augustus 
30 augustus-5 september 
6-12 september 

13-19 september 
20-26 september 
27 september-3 oktober 
4-10 oktober 10-11 juli 

Honkbal 5e, 6e en 7e klasse 

Reguliere competitie 
• De teams hebben zich ingeschreven voor: 

- 5e klasse: 5 poules 
- 6e klasse: 11 poules 
- 7e klasse: 2 poules 

• Er zijn wedstrijden voor 12 speelweekenden ingepland. 
- Een aantal poules bestaan uit een oneven aantal teams. Daardoor kunnen teams een weekend vrij zijn. Deze teams 

kunnen op eigen initiatief een wedstrijd tegen een ander vrij team uit een andere poule afspreken (telt niet mee voor 
de rangschikking). 

• Start in de week 30 juni-4 juli en eindigt in de week 4-10 oktober. 

• De zomerstop staat gepland van maandag 26 juli t/m zondag 15 augustus. 

Kampioenschap, promotie en degradatie 

• De nummers één van elke poule zijn kampioen van hun poule. 

• Een team is kampioen als zij op 11 oktober bovenaan staan en de teams eronder een gelijk aantal wedstrijden hebben 
gespeeld of het team dat op de eerste plaats staat niet meer kunnen achterhalen. Als dit niet het geval is, dan is er geen 
kampioen. 

• Vanwege de vrije inschrijving is in deze klassen geen sprake van degradatie. 

Speelkalender 

Reguliere competitie: 
1-4 juli 
5-11 juli 
12-18 juli 
19-25 juli 

16-22 augustus 
23-29 augustus 
30 augustus-5 september 
6-12 september 

13-19 september 
20-26 september 
27 september-3 oktober 
4-10 oktober 10-11 juli 
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Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse 

Deelnemende teams 

Amsterdam Pirates Quick Amersfoort  

Hoofddorp Pioniers ROEF! 

Olympia Haarlem Sparks Haarlem 

Onze Gezellen Tex Town Tigers 

Reguliere competitie 
• 8 teams – 21 speelweekenden – dubbels – 42 wedstrijden. 

• Start op zaterdag 1 mei en eindigt op zaterdag 9 oktober. 

• Alle afgelaste wedstrijden worden door de afdeling Competitiezaken vastgesteld. 

Holland Series 
• De nummers 1 en 2 van de reguliere competitie plaatsen zich voor de Holland Series. 

• De nummer 1 heeft het thuisvoordeel en speelt daardoor twee thuiswedstrijden in de best-of-3 serie:  

Datum Thuis Uit 

Zaterdag 16 oktober 
Nummer 1 Nummer 2 

Nummer 1 Nummer 2 

Zondag 17 oktober Nummer 2 Nummer 1 

Kampioen en degradatie 
• De winnaar van de Holland Series is Landskampioen. 

• De nummer 8 degradeert naar de Fastpitch Softbal Dames 1e klasse 2022. 

• Indien een team degradeert naar een klasse waarin al een team van de vereniging speelt, dan degradeert dit lagere team 
naar de klasse eronder (dubbele degradatie). 
- In dit geval promoveert ook de nummer 2 vanuit de 1e klasse. 

Europa Cup 
De plaatsing voor de ESF Women European Cups is als volgt: 

• De Landskampioen-plaats zich voor de ESF Women European Premier Cup. 

• De nummer één van de reguliere competitie plaatst zich voor de ESF Women European Cup Winners Cup. 

• Als de winnaar van de Holland Series ook de nummer één van de reguliere competitie is, dan plaatst de verliezer van de 
Holland Series zich voor de ESF Women European Cup Winners Cup. 

• Als er meer Europa Cup-plaatsen te verdelen zijn, dan is de eindstand van de reguliere competitie bepalend welk team als 
eerstvolgende in aanmerking komt. 

Speelkalender 

Reguliere competitie: 
1 mei 
8 mei 
13 mei 
15 mei 
22 mei 
24 mei 
29 mei 

5 juni 
10 juli 
17 juli 
24 juli 
31 juli 
7 augustus 
14 augustus 

28 augustus 
4 september 
11 september 
18 september 
25 september 
2 oktober 
9 oktober (inhalen op 10 oktober) 

Holland Series: 
16-17 oktober 

Opmerking 
• Indien de Holland Series niet wordt gespeeld, dan is de nummer 1 van de reguliere competitie Landskampioen en plaatst 

de nummers 1 zich voor de ESF Women European Premier Cup en de nummer 2 voor ESF Women European Cup Winners 
Cup in 2022.  
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Fastpitch Softbal Dames 1e klasse 

Deelnemende teams 

DSS Orioles 

Euro Stars Red Lions 

Neptunus Twins Oosterhout 

Onze Gezellen UVV 

Reguliere competitie 
• 8 teams – 7 speelweekenden – dubbels – 14 wedstrijden. 

• Start op zaterdag 10 juli en eindigt op zaterdag 11 september. 
- Na 11 september is er één inhaalweekend gepland (18-19 september). 

• De zomerstop staat gepland van woensdag 21 juli t/m zondag 8 augustus. 

• Alle afgelaste wedstrijden worden door de afdeling Competitiezaken vastgesteld. 

Play-offs Wedstrijdenreeks 
Na de reguliere competitie wordt gesplitst in een Bovenste-4 poule en een Onderste-4 poule. 

• De nummers 1 t/m 4 van de Reguliere competitie spelen in de Bovenste-4 poule.  

• De nummers 5 t/m 8 van de Reguliere competitie spelen in de Onderste-4 poule. 

Bovenste-4 poule 

• 4 teams – 3 speelweekenden – dubbels – 6 wedstrijden. 

• De teams nemen de winstpunten mee uit de onderling gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie. 

• Start op zaterdag 25 september en eindigt op zaterdag 9 oktober. 

Onderste-4 poule 

• 4 teams – 3 speelweekenden – dubbels – 6 wedstrijden. 

• De teams nemen de winstpunten mee uit de onderling gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie. 

• Start op zaterdag 25 september en eindigt op zaterdag 9 oktober. 

Kampioenschap, promotie en degradatie 
• De nummer 1 uit de Bovenste-4 poule is kampioen en promoveert naar de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse. 

- Indien de verenging die kampioen is geworden al een team in de Hoofdklasse heeft spelen, dan promoveert de 
nummer 2. 

- Indien de nummer 2 ook niet mag promoveren dan handhaaft de degradant zich. 

• De nummer 4 uit de Onderste-4 poule degradeert naar de Fastpitch Softbal Dames 2e klasse. 
- Indien een team degradeert naar een klasse waarin al een team van de vereniging speelt, dan degradeert dit lagere 

team naar de klasse eronder (dubbele degradatie). 
- In dit geval promoveert ook de verliezend finalist van de 2e klasse naar de 1e klasse. 

Speelkalender 

Reguliere competitie: 
10 juli 
17 juli 
14 augustus 

21 augustus 
28 augustus 
4 september 

11 september 
18 september (inhaal) 

Play-offs Wedstrijdenreeks: 
25 september 
2 oktober 
9 oktober 
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Fastpitch Softbal Dames 2e klasse 

Deelnemende teams 

Poule A Poule B 

Almere ’90 DS1 Onze Gezellen DS2 BA Gophers DS1 Ducks DS1 

Caribe DS1 Sparks Haarlem DS2 Catch DS1 HCAW DS1 

DSS DS2 Tex Town Tigers DS2 Centrals/UVV DS1 Hilversum Hurricanes DS1 

DVH DS1 Amsterdam Pirates DS2 Cheetahs DS1 ROEF! DS2 

Olympia Haarlem DS2    

Reguliere competitie 
• Poule A: 9 teams –9 speelweekenden – dubbels – 16 wedstrijden. 

• Poule B: 8 teams – 7 speelweekenden – dubbels – 14 wedstrijden. 

• Poule A start op zaterdag 10 juli en eindigt op zaterdag 26 september. 
- Er zijn twee inhaalweekenden gepland (2-3 oktober en 9-10 oktober).  

• Poule B start op zaterdag 10 juli en eindigt op zaterdag 26 september. 
- Er zijn twee inhaalweekenden gepland (2-3 oktober en 9-10 oktober. 

• De zomerstop staat gepland van vrijdag 23 juli t/m zondag 8 augustus. 

• Alle afgelaste wedstrijden worden door de afdeling Competitiezaken vastgesteld. 

Beslissingswedstrijd (finale) 

• De nummers 1 uit Poule A en Poule B van de reguliere competitie plaatsen zich voor de beslissingswedstrijd (finale). 

• De beslissingswedstrijd wordt op 16 oktober op een neutrale accommodatie gespeeld. 
- Indien de wedstrijd wordt afgelast, dan wordt de beslissingswedstrijd op zondag 17 oktober ingehaald. 

• De afdeling Competitiezaken loot welk team thuis en uit speelt. 

Kampioenschap, promotie en degradatie 
• De winnaar van de beslissingswedstrijd is kampioen van de Fastpitch Softbal Dames 2e klasse en promoveert naar de 1e 

klasse. 
- Indien de vereniging die kampioen is geworden al een team in de Fastpitch Softbal Dames 1e klasse heeft spelen, dan 

promoveert de verliezend finalist naar de 1e klasse. 
- Indien beide finalisten al een team in de Fastpitch Softbal Dames 1e klasse hebben spelen, dan promoveert er geen 

team uit de 2e klasse en handhaaft de nummer 8 zich in 1e klasse. 

• De nummers 8 en 9 uit Poule A degraderen naar de Fastpitch Softbal Dames 3e klasse. 

• De nummer 8 uit Poule B degradeert naar de Fastpitch Softbal Dames 3e klasse. 

Speelkalender 

Reguliere competitie: 
10-11 juli 
17-18 juli 
14-15 augustus 
21-22 augustus 

28-29 augustus 
4-5 september 
11-12 september 
18-19 september 

25-26 september 
2-3 oktober (inhaal) 
9-10 oktober (inhaal) 

Beslissingswedstrijd (finale): 
16-17 oktober 
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Fastpitch Softbal Dames 3e, 4e en 5e klasse 

Reguliere competitie 
• De teams hebben zich ingeschreven voor: 

- 3e klasse: 5 poules 
- 4e klasse: 6 poules 
- 5e klasse: 4 poules 

• Er zijn wedstrijden voor 12 speelweekenden ingepland. 
- Een aantal poules bestaan uit een oneven aantal teams. Daardoor kunnen teams een weekend vrij zijn. Deze teams 

kunnen op eigen initiatief een wedstrijd tegen een ander vrij team uit een andere poule afspreken (telt niet mee voor 
de rangschikking). 

• Start in de week 30 juni-4 juli en eindigt in de week 4-10 oktober. 

• De zomerstop staat gepland van maandag 26 juli t/m zondag 15 augustus. 

Kampioenschap, promotie en degradatie 

• De nummers één van elke poule zijn kampioen van hun poule. 

• Een team is kampioen als zij op 11 oktober bovenaan staan en de teams eronder een gelijk aantal wedstrijden hebben 
gespeeld of het team dat op de eerste plaats staat niet meer kunnen achterhalen. Als dit niet het geval is, dan is er geen 
kampioen. 

• Er vindt geen promotie naar de 2e klasse plaats. Alle teams uit de 3e klasse kunnen voor 15 oktober 2021 een verzoek 
indienen bij de afdeling Competitiezaken om deel te nemen aan de Softbal Dames 2e klasse 2022 (RvW: Artikel 6.2). 

• Vanwege de vrije inschrijving is in deze klassen geen sprake van degradatie. 

Speelkalender 

Reguliere competitie: 
30 juni-4 juli 
5-11 juli 
12-18 juli 
19-25 juli 

16-22 augustus 
23-29 augustus 
30 augustus-5 september 
6-12 september 

13-19 september 
20-26 september 
27 september-3 oktober 
4-10 oktober 
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Fastpitch Softbal Heren Hoofdklasse 

Deelnemende teams 

 

 

 

Reguliere competitie 
• 8 teams – 7 speelweekenden – enkels – 7 wedstrijden (3 of 4x thuis en 4 of 3x uit). 

• Start op vrijdag 9 juli en eindigt op vrijdag 17 september. 

• De zomerstop staat gepland van maandag 26 juli t/m zondag 15 augustus. 

• Alle afgelaste wedstrijden worden door de afdeling Competitiezaken vastgesteld. 

Play-offs Wedstrijdenreeks 
Na de Reguliere competitie wordt gesplitst in een Bovenste-4 poule en een Onderste-4 poule. 

• De nummers 1 t/m 4 van de Reguliere competitie spelen in de Bovenste-4 poule.  

• De nummers 5 t/m 8 van de Reguliere competitie spelen in de Onderste-4 poule. 

Bovenste-4 poule 

• 4 teams – 3 speelweekenden – dubbels – 6 wedstrijden. 

• De teams nemen de winstpunten mee uit de onderling gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie. 

• Start op vrijdag 24 september en eindigt op vrijdag 8 oktober. 

Onderste-4 poule 

• 4 teams – 3 speelweekenden – dubbels – 6 wedstrijden. 

• De teams nemen de winstpunten mee uit de onderling gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie. 

• Start op vrijdag 24 september en eindigt op vrijdag 8 oktober. 

Kampioenschap en degradatie 
• De nummer 1 van de Bovenste-4 poule is Landskampioen. 

• De nummer 4 van de Onderste-4 poule degradeert naar de Fastpitch Softbal Heren 1e klasse 2022. 

Europa Cup 
De verdeling van de beschikbare Europa Cup-plaatsen is als volgt: 

• Bij één beschikbare plek plaatst de Landskampioen zich voor de European Super Cup Men. 

• Bij twee beschikbare plekken plaatst ook de nummer 2 uit de Bovenste-4 poule zich voor de European Super Cup Men. 

• Bij drie of meer beschikbare plekken is de eindstand van de Bovenste-4 poule bepalend welk team als eerstvolgende in 
aanmerking komt. 

Speelkalender 

Reguliere competitie: 
9 juli 
16 juli 
23 juli 
20 augustus 
3 september 
10 september 
17 september 

Play-offs Wedstrijdenreeks: 
24 september 
1 oktober 
8 oktober 

  

Alcmaria Victrix HS1 Red Lions HS1 

DVH HS1 Tex Town Tigers HS1 

Nieuwegein Diamonds HS1 Vennep Flyers HS1 

Quick Amersfoort HS1 Vlaardingen Holy HS1 
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Fastpitch Softbal Heren 1e en 2e klasse 

Reguliere competitie 
• De teams hebben zich ingeschreven voor: 

- 1e klasse: 5 poules 
- 2e klasse: 9 poules 

• Er zijn wedstrijden voor 12 speelweekenden ingepland. 
- Een aantal poules bestaan uit een oneven aantal teams. Daardoor kunnen teams een weekend vrij zijn. Deze teams 

kunnen op eigen initiatief een wedstrijd tegen een ander vrij team uit een andere poule afspreken (telt niet mee voor 
de rangschikking). 

• Start in de week 30 juni-4 juli en eindigt in de week 4-10 oktober. 

• De zomerstop staat gepland van maandag 26 juli t/m zondag 15 augustus. 

Kampioenschap, promotie en degradatie 

• De nummers één van elke poule zijn kampioen van hun poule. 

• Een team is kampioen als zij op 11 oktober bovenaan staan en de teams eronder een gelijk aantal wedstrijden hebben 
gespeeld of het team dat op de eerste plaats staat niet meer kunnen achterhalen. Als dit niet het geval is, dan is er geen 
kampioen. 

• Er vindt geen promotie plaats. Alle teams uit de 1e klasse kunnen voor 15 oktober 2021 een verzoek indienen bij de 
afdeling Competitiezaken om deel te nemen aan de Softbal Heren Hoofdklasse 2022 (RvW: Artikel 6.2). 

• Vanwege de vrije inschrijving is in deze klassen geen sprake van degradatie. 

Speelkalender 

Reguliere competitie:
30 juni-4 juli 
5-11 juli 
12-18 juli 
19-25 juli 

16-22 augustus 
23-29 augustus 
30 augustus-5 september 
6-12 september 

13-19 september 
20-26 september 
27 september-3 oktober 
4-10 oktober

 


