
  

Seizoen 2022/’23 (district West I/II)  
  

  

Fase 1  

 

Categorie Startdatum Laatste ronde Aantal rondes 

O7 t/m O12 3 sept. 2022 8 okt. 2022 6 

O13 t/m O19 3 sept. 2022 1 okt. 2022 5 (tevens beker) 

MO13 t/m MO20 3 sept. 2022 8 okt. 2022 6 

 

• Geen tussentijdse herindeling, alleen bij extreem grote uitslagen en mits er ruimte is  

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

 

 

Fase 2 – alle categorieën 

 

• Nieuwe teams kunnen ingeschreven worden t/m zondag 9 oktober 2022.  

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

is in de aangevraagde klasse  

• Publicatie competitie-indeling volgt op woensdag vrijdag 19 oktober 2022. 

• Publicatie wedstrijdschema volgt op donderdag 20 oktober 2022. 

• De wedstrijden zijn van 29 oktober 2022 t/m 10 december 2022  

• De tweede fase bestaat uit zeven speelrondes  

• Geen tussentijdse herindeling, alleen bij extreem grote uitslagen en mits er ruimte is  

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

  

 

Fase 3  

 

Categorie Startdatum Laatste ronde Aantal rondes 

O7 t/m O12 21 jan. 2023 18 mrt. 2023 7 

O13 t/m O19 4 feb. 2023 20 mei 2023 11 

MO13 t/m MO20 21 jan. 2023 27 mei 2023 14 * 

 

• Nieuwe teams kunnen ingeschreven worden t/m zondag 11 december 2022.  

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

is in de aangevraagde klasse  

• Publicatie competitie-indeling volgt op woensdag 11 januari 2023.  

• Publicatie wedstrijdschema volgt op donderdag 12 januari 2023. 

• Geen tussentijdse herindeling, alleen bij extreem grote uitslagen en mits er ruimte is  

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

 

             *Op 10 juni 2023 vindt voor de MO-teams een eindtoernooi plaats  

  



Fase 4  

 

Categorie Startdatum Laatste ronde Aantal rondes 

O7 t/m O12 25 mrt. 2023 27 mei 2023 7 

 

• Nieuwe teams kunnen ingeschreven worden t/m zondag 26 februari 2023.  

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

ruimte is in de aangevraagde klasse  

• Publicatie competitie-indeling volgt op woensdag 15 maart 2023. 

• Publicatie wedstrijdschema volgt op donderdag 16 maart 2023. 

• Geen tussentijdse herindeling, alleen bij extreem grote uitslagen en mits er ruimte is  


