Clubs:
Na de afgelasting van het vorige jaar hebben er dit jaar toch weer een recordaantal van 62 clubs
aangemeld. Dat zijn er twee meer dan de vorige editie van twee jaar geleden. Wederom zijn ook de
dames weer met 20 teams vertegenwoordigd. Na de afgelaste loting van vrijdag 19 november jl. is er
op zaterdag 20 november volgens onderstaand schema geloot in Sportcentrum Leek.
Voor het herentoernooi zijn er totaal 42 aanmeldingen. Naast de vertrouwde namen van de
afgelopen editie zijn dit jaar er ook weer enkele teams die of nieuw of een tijdje niet geweest zijn.
Tynaarlo, Makkinga, Donkerbroek en SVZ zijn weer van de partij.
Ook zijn er twee vertrouwde namen definitief verdwenen; de Griffioen en DIO Oosterwolde. Hiervoor
is de nieuwe fusieclub SV Oosterwolde in de plaats gekomen. Ook bij VAKO heeft een wisseling van
speeldag en klasse plaats gevonden waardoor deze nieuwe 5e klasser voor het eerst in de B-poule
moet uitkomen.
Dit jaar wederom 20 damesteams. Wel moeten we enkele gerenommeerde namen missen,
waaronder de winnaar van de afgelopen edities Nieuw-Roden. Naast deze kampioensploeg is ook
Gomos dit keer niet van de partij.
Ook hier zien we nieuwe ploegen opstaan en zich aanmelden. Combiteam Tynaarlo/Vako dames en
ook de dames uit Veenhuizen zijn dit seizoen van de partij.
De kalender is ons dit jaar niet gunstig gezind. Kerst en de jaarwisseling vallen volledig in het
weekend, waardoor de speeldagen beperkt zijn.
Op vrijdag 17 december starten we in het B-toernooi met 4 poules van 4 teams. Vanuit het Btoernooi gaan er deze editie maar 4 ploegen door naar het A-toernooi. Alleen de winnaar van de 4
poules gaan door naar het A-toernooi.
Na afloop van de wedstrijden van poule A en poule B, maar ook naar afloop van de wedstrijden in
poule C en poule D zal er een halve finale plaats vinden tussen de twee poulewinnaars (A/B & C/D).
Deze twee wedstrijden gaan beslissen wie op de Gala-avond (8 januari 2022) de finalewedstrijd gaan
spelen om de felbegeerde beker.
De dames spelen op zaterdag 18 december in 5 poules van 4 teams. De nummer 1 en 2 van elke
poule, maar ook de beste twee nummers 3 (totaal 12) spelen op dinsdag 28 december een 2e ronde
met 3 poules van 4 teams. De drie winnaar en de beste nummer twee spelen een halve finale om te
beslissen wie op de gala-avond (8 januari 2022) de finale mag spelen. (De beste nummer 2 speelt
tegen de beste nummer 1 van poule met uitzondering van de nummer 1 van de eigen poule).
De 26 ploegen van het A-toernooi worden aangevuld met de 4 poulewinnaars uit het B-toernooi. Het
totaal van het A-toernooi is dan wederom 30 ploegen, verdeeld over 6 poules van 5 teams.
De speeldagen zijn deze editie: dinsdag 21 december (A/B), woensdag 22 december (C/D) en
donderdag 23 december (E/F).
Van de 6 poules gaan alle nummers 1 en 2 en de vier beste nummers 3 over naar de halve finale.
Deze halve finale zal voor de eerste keer verdeeld worden over twee speeldagen.
Op woensdag 29 december en donderdag 30 december zal deze halve finale plaats vinden.
Van alle poules in de halve finale gaan de nummer 1 en 2 over naar de Gala-avond op zaterdag 8
januari, waar verder gespeeld zal worden volgens het knock-out systeem.
Loting:

Door de laatste corona-maatregelen was het niet mogelijk een feestelijke loting te houden zoals u
van ons gewend bent. Voor de organisatie is het tevens niet in te schatten welke maatregelen ervoor
en tijden het toernooi van kracht zijn.
Gezien de voortgang van de voorbereidingen is besloten om alsnog de loting te laten plaats vinden in
klein comité. De loting zal tevens te zien op Facebook en/of You Tube.
De loting zal als volgt plaats vinden.
De teams zijn verdeeld op basis van de laatste resultaten en deelname over 4 groepen.
Pot 1 zijn de best geklasseerde teams van de vorige editie (EKC, Oosterwolde, Grootegast, Marum en
Wilper Boys.
Pot 2 bestaat uit Zevenhuizen, Westerkwartier, HFC, NEC en Roden;
Pot 3 bestaat uit VEV’67, TLC, Haulerwijk, Peize en Waskemeer.
Pot 4 bestaat uit de nieuwkomers Tynaarlo, VAKO, Veenhuizen, Niekerk en Zeester.
Dé loting voor het B-toernooi doen we in 4 groepen van 4 teams. De indeling is gemaakt op basis van
de coëfficiëntenlijst, waarbij alle 5e klassers reglementair in het B-toernooi starten.
In pot A zitten Vako, de Lauwers, Ezinge en de Sweach;
In pot B zitten Fochteloo, Harkema Opeinde, RWF en Westerkwartier;
In pot C zitten Bakkeveen, Zeester, SVZ en Donkerbroek;
In pot D zitten Haren, Makkinga, Tynaarlo en Zuidhorn
Het A-toernooi wordt gevormd op basis van de coëfficiëntenlijst en deels huidige KNVB-klasse,
zonder de 5e klasseploegen. Clubs uit de 2e klasse en hoger starten automatisch in het A-toernooi, dit
geldt ook voor nieuw ingeschreven teams uit een 3e klasse.
Bij het A-toernooi starten we met 26 A-ploegen, aangevuld met de poulewinnaars van het B-toernooi
Er al geloot worden om 6 poules te maken van 5 teams. De indeling van de vijf potten is op basis van
de coëfficiëntenlijst. De loting zal plaats vinden in omgekeerde volgorde; er zal gestart worden met
pot 5 en als laatste zal de poulehoofden uit pot 1 geloot worden.
In pot 1 zitten Marum, VEV’67, TLC, Grootegast, HFC’15 en ONR.
In pot 2 zitten Roden, Grijpskerk, Zevenhuizen, Oerterp, Aduard 2000 en de Wilper Boys.
In pot 3 zitten Gomos, Niekerk, Nieuw Roden, Opende, Waskemeer en ODV
In pot 4 zitten Peize, Zuidlaren, Veenhuizen, Actief, Haulerwijk en OKVC
In pot 5 zitten NEC en SV Oosterwolde en tevens de vier poulewinnaars van het B-toernooi (winnaar
poule A, B, C en D)

B-Toernooi 17 december
Poule A
Zeester
Fochteloo
Ezinge
Tynaarlo

Poule B
Bakkeveen
RWF
VAKO
Zuidhorn

Poule C
Donkerbroek
Westerkwartier
de Sweach
Haren

Poule D
SVZ
Harkema Opeinde
de Lauwers
SC Makkinga

Vrouwentoernooi 18 december
Poule A
de Wilper Boys Da
Westerkwartier Da
Tynaarlo Da
Peize Da

Poule B
SV Oosterwolde Da
Niekerk Da
Zevenhuizen Da
Waskemeer Da

Poule C
Marum Da
Zeester Da
Roden Da
TLC Da

Poule D
EKC Da
VV Veenhuizen Da
HFC'15 Da
Haulerwijk Da

Poule E
FC Grootegast Da
VAKO Da
NEC Da
VEV'67 Da

A-toernooi 21 december
POULE E

POULE F

ONR
Aduard 2000
Waskemeer
Actief
NEC

Grootegast
Wilper Boys
ODV
Peize
1e poule D (B)

A-toernooi 22 december
POULE G

POULE H

HFC'15
Oerterp
Gomos
vv Veenhuizen
1e poule A (B)

Marum
Grijpskerk
Opende
Zuidlaren
1e poule B (B)

A-toernooi 23 december
POULE I

POULE J

VEV'67
Zevenhuizen
Niekerk
OKVC
1e poule C (B)

TLC
Roden
Nieuw Roden
Haulerwijk
SV Oosterwolde

