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concept

1.

Promotie-/degradatieregeling mannen landelijk

1.1 Algemene bepalingen
Competitiestructuur zaalvoetbal
1. Er is één eredivisie, bestaande uit twaalf teams.
2. Onder de eredivisie staan de eerste divisies A en B, beide bestaande uit 11 teams.
3. Alle topklassen zijn districtsgebonden. Dat wil zeggen dat elke topklasse in principe bestaat uit teams afkomstig uit
het desbetreffende district en wel volgens deze indeling:
a. Topklasse A: district West I.
b. Topklasse B: district West II.
c. Topklasse C: district Zuid I.
d. Topklasse D: district Zuid II.
e. Topklasse E: district Oost.
f. Topklasse F: district Noord.
4. Er kan maximaal één team per vereniging uitkomen op het niveau van de eredivisie.
5. Er kan maximaal één team per vereniging uitkomen op het niveau van de eerste divisie.
6. Er kan maximaal één team per vereniging uitkomen op het niveau van de topklasse.
Twee teams van een rechtspersoon in de eredivisie, eerste divisie c.q. in een (top)klasse van het district
Het is niet mogelijk dat van een vereniging twee of meer teams op het niveau van de topklasse, eerste divisie en
eredivisie uitkomen. Bij degradatie van het hoogste team naar een niveau waarin al teams van dezelfde vereniging
uitkomen, behoort het laagste team van de vereniging op een niveau lager te worden ingedeeld.
Wanneer het hogere team is geëindigd als herkanser in die hogere divisie en zich op basis daarvan heeft geplaatst voor
de nacompetitie en het lagere team kampioen is geworden in de lagere klasse/divisie, neemt het hogere team geen deel
aan de nacompetitie. In dit geval wordt het hogere team wel beschouwd als herkanser, maar de betreffende
tegenstander in de nacompetitie is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Het lagere team promoveert dan naar
de hogere divisie.
Opvullen open plaatsen
Als vanwege terugtrekking of verwijdering uit de competitie meer teams degraderen dan het vastgestelde aantal op
grond van de promotie-/degradatieregeling, dan beslist het bestuur amateurvoetbal de wijze waarop de open plaatsen
worden ingevuld.
Promotie / degradatie / herkansing
Per competitieklasse geldt een promotie-/degradatieregeling. Deze regeling omvat in ieder geval het aantal teams van
die klasse dat rechtstreeks promoveert of degradeert.
Bepalen herkanser eredivisie en/of eerste divisie
a. Herkansing of direct klassebehoud
Als twee of meer teams op grond van een gelijk aantal behaalde punten in aanmerking komen voor de
herkansingsplaats, en geen van deze teams gezien hun eindrangschikking nog rechtstreeks kan degraderen, dan is het
doelsaldo van de competitie beslissend voor het bepalen van de herkanser. Is ook het doelsaldo gelijk, dan volgt een
beslissingswedstrijd of beslissingsreeks volgens de hierna onder d opgenomen regeling.
b. Herkansing of rechtstreekse degradatie
Als twee of meer teams op grond van een gelijk aantal behaalde punten in aanmerking komen voor de
herkansingsplaats, en deze teams gezien hun eindrangschikking ook nog rechtstreeks kunnen degraderen, dan volgt
een beslissingswedstrijd of beslissingsreeks volgens de hierna onder d opgenomen regeling.
c. Herkansing, direct klassebehoud of rechtstreekse degradatie
Als drie of meer teams, op grond van een gelijk aantal behaalde punten in de eindrangschikking, alle in aanmerking
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komen voor ofwel de herkansingsplaats, of direct klassebehoud of rechtstreekse degradatie, dan volgt eerst een
beslissingswedstrijd of beslissingsreeks om te bepalen welk(e) team(s) rechtstreeks degradeert/degraderen. Vervolgens
is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie beslissend voor het bepalen van de herkanser. De
beslissingswedstrijd of beslissingsreeks verloopt volgens de hierna onder d opgenomen regeling.
d. Beslissingswedstrijd of -reeks
Als na de reguliere speeltijd de stand gelijk is, in een op grond van het onder a), b) of c) bepaalde beslissingswedstrijd,
dan volgt onmiddellijk een verlenging van twee keer vijf minuten. Is na verlenging nog geen beslissing verkregen, dan
valt dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen zoals is bepaald in de spelregels zaalvoetbal.
Als op grond van het onder a), b) of c) bepaalde een beslissingsreeks wordt vastgesteld, krijgt deze de vorm van een
halve competitie. Eindigen in deze halve competitie twee of meer teams met een gelijk aantal punten, dan valt de
beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de ‘Spelregels district zaalvoetbal’. Uit
voorzorg dienen de teams direct na afloop van iedere wedstrijd van deze halve competitie, ongeacht de uitslag van de
wedstrijd, een volledige strafschoppenserie af te werken.
Rangorde
Ten aanzien van de rangorde is hoofdstuk Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie van het
Handboek competitiezaken zaalvoetbal van toepassing, met inachtneming van het genoemde in hoofdstuk Terugtrekken
uit de competitie van het Handboek competitiezaken zaalvoetbal.

1.2 Mannen zaalvoetbal landelijk
Promotie is verplicht. In bepaalde omstandigheden kan een ander team dan de kampioen voor promotie in aanmerking
komen. In dat geval is de volgorde van de eindrangschikking van de desbetreffende competitie leidend. In onvoorziene
omstandigheden, bij bijvoorbeeld open plaatsen, beslist het bestuur amateurvoetbal de wijze waarop de open gevallen
plaatsen worden ingevuld.
Eredivisie (organisatie KNVB Zeist)
De nummers een, twee, drie en vier van de eredivisie plaatsen zich voor de play-offs. Ten aanzien van de rangorde is
hoofdstuk Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie van het Handboek competitiezaken
zaalvoetbal van toepassing. Dit betekent dat in eerste instantie het aantal behaalde punten leidend is voor de positie op
de eindranglijst en daarmee plaatsing voor de play-offs. Als twee of meer teams qua aantal punten gelijk eindigen, dan is
het doelsaldo hiervoor bepalend. Is ook het doelsaldo gelijk, dan volgt een beslissingswedstrijd of -reeks.
-

De nummer een van de eredivisie speelt tegen de nummer vier van de eredivisie een ‘best of three’ (I)
De nummer twee van de eredivisie speelt tegen de nummer drie van de eredivisie een ‘best of three’ (II)

De winnaar van wedstrijd I speelt tegen de winnaar van wedstrijd II via wederom een ‘best of three’ om het
kampioenschap van Nederland. De bond stelt het wedstrijdschema van de play-offs vast aan de hand van de ranglijst
van de oorspronkelijke competitie. Het hoogst geëindigde team in de competitie speelt bij de ‘best of three’ de eerste
wedstrijd uit en de tweede en eventuele derde wedstrijd thuis.
Als bij wedstrijden van de play-offs na de reguliere speeltijd geen beslissing is verkregen, komt er verlenging met twee
keer vijf minuten (zuivere speeltijd). Is de stand na de verlenging nog gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van
strafschoppen, zoals bepaald in de ‘Spelregels landelijk Ere- en Eerste divisie zaalvoetbal’.
De nummers tien en elf van de eredivisie spelen een nacompetitie met de periodekampioenen van de eerste divisies A
en B om een plaats in de eredivisie, conform de regeling die te lezen is in hoofdstuk 1.3. De nummer twaalf degradeert
naar de eerste divisie met inachtneming van wat staat vermeld in hoofdstuk 1.1.
Eerste divisie A (organisatie KNVB Zeist)
De kampioen promoveert direct naar de eredivisie met inachtneming van wat staat vermeld in hoofdstuk 1.1. De
periodekampioenen spelen een nacompetitie om een plaats conform de regeling zoals opgenomen in hoofdstuk 1.3.
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De teams die als twaalfde en elfde eindigen in de eindrangschikking van de eerste divisie A, degraderen naar die
topklasse waartoe de betreffende vereniging geografisch behoort. De nummers negen en tien van de eerste divisie A
spelen een nacompetitie met de periodekampioenen van de topklasse A, B en F om één plaats in de eerste divisie,
conform de regeling zoals te vinden is in hoofdstuk 1.4.
Eerste divisie B (organisatie KNVB Zeist)
De kampioen promoveert direct naar de eredivisie met inachtneming van wat staat vermeld in hoofdstuk 1.1. De
periodekampioenen spelen een nacompetitie om een plaats conform de regeling zoals opgenomen in hoofdstuk 1.3.
De teams die als twaalfde en elfde eindigen in de eindrangschikking van de eerste divisie B, degraderen naar die
topklasse waartoe de betreffende vereniging geografisch behoort. De nummers negen en tien van de eerste divisie B
spelen een nacompetitie met de periodekampioenen van de topklasse C, D en E om één plaats in de eerste divisie,
conform de regeling zoals te vinden in hoofdstuk 1.4.

1.3 Topklasse A t/m F (organisatie districten)
Willen teams promoveren of aanspraak maken op promotie naar de Eerste divisie, dan moet de vereniging dit voor 1
december 2019 kenbaar maken aan de competitieleider zaalvoetbal landelijk.
Mocht een team uit de topklasse niet voldoen aan de gestelde eis qua diploma voor de trainer-coach en bijbehorende
licentie, dan verliest dit betreffende team het recht op promotie. Dit houdt in dat promotie bij een kampioenschap of
deelname aan de nacompetitie niet mogelijk is. Een uitzondering geldt voor teams met dispensatie (= promovendus
vanuit de hoofdklasse).
De regel met betrekking tot onbevoegd trainen in de handleiding voor tuchtzaken blijft van kracht.
Voldoet de kampioen niet aan de gestelde eis(en) dan wordt de plaats van de kampioen in de landelijke klasse opgevuld
vanuit de nacompetitie. Voldoet een periodekampioen niet aan de gestelde eis(en), dan wordt de plaats ingenomen door
het hoogst geplaatste team in de eindrangschikking dat geen kampioen is of een periode heeft gewonnen.
De kampioenen van de topklasse promoveren (mits zij voldoen aan de gestelde eisen) naar de eerste divisie.
De periodekampioenen van de topklasse A, B en F spelen (mits zij voldoen aan de gestelde eisen) een nacompetitie met
de nummers negen en tien van de eerste divisie A om één plaats in de eerste divisie. De periodekampioenen van de
topklasse C, D en E spelen (mits zij voldoen aan de gestelde eisen) een nacompetitie met de nummers negen en tien
van de eerste divisie B om één plaats in de eerste divisie, conform de regeling zoals te vinden in hoofdstuk 1.4.
In poule E (Oost) degraderen nummer veertien, dertien, twaalf en elf naar de hoofdklasse. In poule A, en F degraderen
nummer twaalf en elf naar de hoofdklasse. In poule B en D degradeert nummer 12 naar de hoofdklasse. In poule C vindt
geen rechtstreekse degradatie plaats.
De nummers tien (in poule A,E en F) en de nummers 11 ( in poule B, C en D) van de topklassen spelen een
nacompetitie tegen de periodekampioenen uit de hoofdklassen waartoe de vereniging geografisch behoort. De teams
die als nummers veertien, dertien, twaalf en elf (uitgezonderd poule B, C, D hier is nummer 11 herkanser) eindigen in de
eindrangschikking van de topklassen, degraderen naar de hoofdklasse waartoe de vereniging geografisch behoort.
Voorbeelden
Team A is kampioen maar heeft geen bevoegde trainer-coach. Team A kan niet promoveren. De plaats wordt opgevuld
via de nacompetitie.
Team A is kampioen (voldoet aan de eisen) en is winnaar van de 1e periode. Team A promoveert naar de landelijke 1e
divisie. De 2e periodewinnaar is nummer twee op de ranglijst (deze voldoet niet aan de eis(en). De plaats in de
nacompetitie gaat naar de nummer 3 in de eindrangschikking. De 1e periode van de kampioen wordt vervangen door de
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nummer 4 van de eindrangschikking mits dit team voldoet aan de gestelde eisen. Voldoet het team niet aan de gestelde
eisen dan komt het volgende team in de eindrangschikking in aanmerking.

1.4 Regeling nacompetitie periodekampioenschappen eredivisie/ eerste divisie

Voor seizoen 2019/’20 is de volgende koppeling van toepassing – en luidt de eerste wedstrijd:
A. Eerste periodekampioen eerste divisie A – derde periodekampioen eerste divisie B
B. Tweede periodekampioen eerste divisie A –nummer 11 eredivisie
C. Tweede periodekampioen eerste divisie B – Derde periodekampioen eerste divisie A
D. Eerste periodekampioen eerste divisie B– nummer 10 eredivisie
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Als na het spelen van twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van wedstrijdpunten is verkregen, dan is het
doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van
strafschoppen, direct na afloop van de tweede wedstrijd en op de wijze zoals omschreven in de spelregels landelijk ereen eerste divisie.
Na deze wedstrijden volgt de halve finale
I
Winnaar D - Winnaar A
II
Winnaar B - Winnaar C
Als na het spelen van twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van wedstrijdpunten is verkregen, dan is het
doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van
strafschoppen, direct na afloop van de tweede wedstrijd en op de wijze zoals omschreven in de spelregels landelijk ereen eerste divisie.
De finale wordt vastgesteld in een neutrale sporthal
Winnaar II - Winnaar I
De competitieleider zaalvoetbalcompetitie landelijk is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin
niet is voorzien, beslist het bestuur amateurvoetbal.

1.5 Regeling nacompetitie periodekampioenschappen eerste divisie/ topklasse
1.
2.

De wedstrijden in de nacompetitie voor promotie naar c.q. behoud in de eerste divisie verlopen volgens de
'Spelregels district zaalvoetbal’.
Voor de periodekampioenen van een topklasse die worden gekoppeld aan de periodekampioenen van andere
topklassen, geldt de navolgende regeling.
a. De twee periodekampioenen van topklasse A worden gekoppeld aan de twee periodekampioenen van
topklasse B, de twee periodekampioenen van de topklasse F én de twee herkansers van de eerste divisie A.
b. De twee periodekampioenen van topklasse B worden gekoppeld aan de twee periodekampioenen van
topklasse A, de twee periodekampioenen van de topklasse F én de twee herkansers van de eerste divisie B.
c. De twee periodekampioenen van topklasse C worden gekoppeld aan de twee periodekampioenen van
topklasse D, de twee periodekampioenen van de topklasse E én de twee herkansers van de eerste divisie B.
d. De twee periodekampioenen van topklasse D worden gekoppeld aan de twee periodekampioenen van
topklasse C, de twee periodekampioenen van de topklasse E én de twee herkansers van de eerste divisie B.
e. De twee periodekampioenen van topklasse E worden gekoppeld aan de twee periodekampioenen van
topklasse C, de twee periodekampioenen van de topklasse D én de twee herkansers van de eerste divisie A.
f. De twee periodekampioenen van topklasse F worden gekoppeld aan de twee periodekampioenen van
topklasse A, de twee periodekampioenen van de topklasse B én de twee herkansers van de eerste divisie A.

de
de
de
de
de
de

Voor seizoen 2019/’20 is de volgende koppeling van toepassing – en luidt de eerste wedstrijd:
A. Eerste periodekampioen topklasse F - nummer negen eerste divisie A
B. Eerste periodekampioen topklasse B - tweede periodekampioen topklasse A
C. Nummer tien eerste divisie A - tweede periodekampioen topklasse B
D. Eerste periodekampioen topklasse A - tweede periodekampioen topklasse F
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E. Eerste periodekampioen topklasse D - nummer negen eerste divisie B
F. Eerste periodekampioen topklasse E - tweede periodekampioen topklasse D
G. Nummer tien eerste divisie B - tweede periodekampioen topklasse C
H. Eerste periodekampioen topklasse C - tweede periodekampioen topklasse E
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Als na het spelen van twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van wedstrijdpunten is verkregen, dan is
het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van
strafschoppen, direct na afloop van de tweede wedstrijd en op de wijze zoals omschreven in de ‘Spelregels district
zaalvoetbal’.
3.

De koppeling van de winnaars in artikel 1 omschreven wedstrijdenreeksen luidt als volgt:
- Winnaar A - winnaar D
- Winnaar C - winnaar B
- Winnaar E - winnaar H
- Winnaar G - winnaar F
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Als na het spelen van twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van wedstrijdpunten is verkregen, dan is
het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van
strafschoppen, direct na afloop van de tweede wedstrijd en op de wijze zoals omschreven in de ‘Spelregels district
zaalvoetbal’.

4.

De winnaars van de in artikel 2 omschreven wedstrijdenreeks spelen de uiteindelijke finale om klassenbehoud c.q.
promotie. De koppeling van deze wedstrijden luidt als volgt:
-

Winnaar 1 - winnaar 2
Winnaar 3 - winnaar 4

De competitieleider zaalvoetbal landelijk is belast met de uitvoering van dit reglement. De open plaatsen worden
opgevuld vanuit de nacompetitie waarbij eerst gekeken wordt naar de verliezers van de finales. In alle gevallen waarin
niet is voorzien, beslist het bestuur amateurvoetbal de wijze waarop de opengevallen plaatsen worden ingevuld.
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2.

Promotie-/degradatieregeling vrouwen landelijk

2.1 Algemene bepalingen
Competitiestructuur zaalvoetbal

1.
2.
3.

Er is één eredivisie, bestaande uit twaalf teams.
Onder de eredivisie staan zeven hoofdklassen.
Alle hoofdklassen zijn districtsgebonden. Dat wil zeggen dat een hoofdklasse bestaat uit teams afkomstig uit het
desbetreffende district en wel volgens deze indeling:
a. Hoofdklasse 1: district West I.
b. Hoofdklasse 2: district West I.
c. Hoofdklasse 3: district West II.
d. Hoofdklasse 4: district Zuid I.
e. Hoofdklasse 5: district Zuid II.
f. Hoofdklasse 6: district Oost.
g. Hoofdklasse 7: district Noord.
Er kan maximaal één team per vereniging uitkomen op het niveau van de eredivisie.

Twee teams van een rechtspersoon in de eredivisie
Een team dat in aanmerking komt voor promotie, kan niet promoveren naar de eredivisie, wanneer in de eredivisie al een
ander team van die vereniging uitkomt.
Met andere woorden: het is niet mogelijk dat van een vereniging twee of meer teams in één poule uitkomen. Bij
degradatie van het hoogste team naar een poule waarin al een team van dezelfde vereniging uitkomt, behoort het
laagste team de laatste plaats op de ranglijst in te nemen.
Uitzondering hierop is wanneer vaststaat dat het hogere team degradeert uit die hogere klasse/divisie. Hetzelfde is van
toepassing wanneer het hogere team is geëindigd als herkanser in die hogere klasse/divisie en zich op basis daarvan
heeft geplaatst voor de nacompetitie en het lagere team kampioen is geworden in de lagere klasse/divisie. In dit geval
wordt het hogere team wel beschouwd als herkanser, maar neemt het geen deel aan de nacompetitie en degradeert
naar de lagere klasse/divisie. De betreffende tegenstander in de nacompetitie is automatisch geplaatst voor de volgende
ronde. Het lagere team promoveert dan naar de hogere klasse/divisie.
Mocht als gevolg van het hiervoor genoemde een team niet kunnen promoveren, dan promoveert nummer twee. Dit
laatste is ook van toepassing als twee of meer teams promotiewedstrijden moeten spelen. Als van een vereniging twee
teams voor promotie in aanmerking zouden komen en er is slechts één plaats beschikbaar, dan promoveert het hoogste
team.
Uit de competitie nemen
Als een team – om welke reden dan ook – uit de competitie wordt verwijderd, zal dit team in de eindrangschikking de
laatste plaats bezetten in zijn klasse/divisie en degradeert het naar een lagere klasse/divisie (zie hoofdstuk Terugtrekken
uit de competitie van het Handboek competitiezaken zaalvoetbal).
Als vanwege terugtrekking of verwijdering uit de competitie meer teams degraderen dan het vastgestelde aantal op
grond van de promotie-/degradatieregeling, dan beslist het bestuur amateurvoetbal.

Promotie / degradatie / herkansing
Per competitieklasse geldt een promotie-/degradatieregeling. Deze regeling omvat in ieder geval het aantal teams van
die klasse dat rechtstreeks promoveert of degradeert.
Bepalen herkanser eredivisie en/of eerste divisie
a. Herkansing of direct klassebehoud
Als twee of meer teams op grond van een gelijk aantal behaalde punten in aanmerking komen voor de
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herkansingsplaats, en geen van deze teams gezien hun eindrangschikking nog rechtstreeks kan degraderen, dan is het
doelsaldo van de competitie beslissend voor het bepalen van de herkanser. Is ook het doelsaldo gelijk, dan volgt een
beslissingswedstrijd of beslissingsreeks volgens de hierna onder d opgenomen regeling.
b. Herkansing of rechtstreekse degradatie
Als twee of meer teams op grond van een gelijk aantal behaalde punten in aanmerking komen voor de
herkansingsplaats, en deze teams gezien hun eindrangschikking ook nog rechtstreeks kunnen degraderen, dan volgt
een beslissingswedstrijd of beslissingsreeks volgens de hierna onder d opgenomen regeling.
c. Herkansing, direct klassebehoud of rechtstreekse degradatie
Als drie of meer teams, op grond van een gelijk aantal behaalde punten in de eindrangschikking, alle in aanmerking
komen voor ofwel de herkansingsplaats, of direct klassebehoud of rechtstreekse degradatie, dan volgt eerst een
beslissingswedstrijd of beslissingsreeks om te bepalen welk(e) team(s) rechtstreeks degradeert/degraderen. Vervolgens
is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie beslissend voor het bepalen van de herkanser. De
beslissingswedstrijd of beslissingsreeks verloopt volgens de hierna onder d opgenomen regeling.
d. Beslissingswedstrijd of -reeks
Als na de reguliere speeltijd de stand gelijk is, in een op grond van het onder a), b) of c) bepaalde beslissingswedstrijd,
dan volgt onmiddellijk een verlenging van twee keer vijf minuten. Is na verlenging nog geen beslissing verkregen, dan
valt dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen zoals is bepaald in de spelregels zaalvoetbal.
Als op grond van het onder a), b) of c) bepaalde een beslissingsreeks wordt vastgesteld, krijgt deze de vorm van een
halve competitie. Eindigen in deze halve competitie twee of meer teams met een gelijk aantal punten, dan valt de
beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de ‘Spelregels district zaalvoetbal’. Uit
voorzorg dienen de teams direct na afloop van iedere wedstrijd van deze halve competitie, ongeacht de uitslag van de
wedstrijd, een volledige strafschoppenserie af te werken.

Rangorde
Ten aanzien van de rangorde is hoofdstuk Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie van het
Handboek competitiezaken zaalvoetbal van toepassing, met inachtneming van het genoemde in hoofdstuk Terugtrekken
uit de competitie van het Handboek competitiezaken zaalvoetbal.
Opvullen open plaatsen
Om te voorkomen dat er open plaatsen in de indeling ontstaan en de competitie met onvolledige poules van start gaat,
worden deze plaatsen tenminste tot en met de hoofdklasse te allen tijde opgevuld. Hoe precies, hangt af van het
moment waarop de open plaats ontstaat en in welke klasse dit zich voordoet. Open plaatsen kunnen bijvoorbeeld
ontstaan door:
Fusies.
Ontbindingen.
Niet meer inschrijven.
Open plaatsen worden opgevuld vanuit de nacompetitie waarbij gekeken wordt naar de plaats in de nacompetitie.
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2.2 Vrouwen zaalvoetbal landelijk
Eredivisie
De nummers een, twee, drie en vier van de eredivisie plaatsen zich voor de play-offs. Ten aanzien van de rangorde is
hoofdstuk Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie van het Handboek competitiezaken zaalvoetbal
van toepassing. Dit betekent dat in eerste instantie het aantal behaalde punten leidend is voor de positie op de
eindranglijst en daarmee plaatsing voor de play-offs. Als twee of meer teams qua aantal punten gelijk eindigen, dan is
het doelsaldo hiervoor bepalend. Is ook het doelsaldo gelijk, dan volgt een beslissingswedstrijd of -reeks.
-

De nummer een van de eredivisie speelt tegen de nummer vier van de eredivisie een ‘best of three’ (I)
De nummer twee van de eredivisie speelt tegen de nummer drie van de eredivisie een ‘best of three’ (II)

De winnaar van wedstrijd I speelt tegen de winnaar van wedstrijd II via wederom een ‘best of three’ om het
kampioenschap van Nederland. De bond stelt het wedstrijdschema van de play-offs vast aan de hand van de ranglijst
van de oorspronkelijke competitie. Het hoogst geëindigde team in de competitie speelt bij de ‘best of three’ de eerste
wedstrijd uit. Het hoogst geëindigde team in de competitie speelt de tweede en eventuele derde wedstrijd thuis.
Er vindt in het seizoen 2019/`20 geen rechtstreekse degradatie plaats.
De kampioenen van de hoofdklassen plaatsen zich voor de nacompetitie en kunnen daarmee spelen voor promotie. De
teams die uitkomen in de hoofdklassen en die gebruik willen maken van het promotierecht, geven dit schriftelijk aan vóór
1 februari 2020. De nacompetitie krijgt vorm op basis van het aantal kandidaten.
De regeling voor de nacompetitie promotie naar de eredivisie wordt na 1 februari 2020 bekendgemaakt.
1 februari 2020 is de peildatum voor de teams in de hoofdlkasse om aan te geven of men wil promoveren naar de
eredivisie bij een eventueel kampioenschap.
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3.

3.1

Districten
Promotie-/degradatieregeling

3.1.1 Algemene bepalingen
Twee teams van een rechtspersoon in één klasse in de categorie A van het district
Het is niet mogelijk dat van een vereniging twee of meer teams in één poule in de categorie A in het dstrict uitkomen. Bij
degradatie van het hoogste team naar een niveau waarin al net zo veel teams in uitkomen, als er poules zijn waarin
teams van dezelfde vereniging uitkomen, behoort het laagste team van de vereniging op een niveau lager te worden
ingedeeld.
Wanneer het hogere team is geëindigd als herkanser in die hogere klasse en zich op basis daarvan heeft geplaatst voor
de nacompetitie en het lagere team kampioen is geworden in de lagere klasse, neemt het hogere team geen deel aan de
nacompetitie. In dit geval wordt het hogere team wel beschouwd als herkanser, maar de betreffende tegenstander in de
nacompetitie is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Het lagere team promoveert dan naar de hogere divisie.
Opvullen open plaatsen
Als vanwege terugtrekking of verwijdering uit de competitie meer teams degraderen dan het vastgestelde aantal op
grond van de promotie-/degradatieregeling, dan beslist het bestuur amateurvoetbal de wijze waarop de open plaatsen
worden ingevuld.
Promotie / degradatie / herkansing
Per competitieklasse geldt een promotie-/degradatieregeling. Deze regeling omvat in ieder geval het aantal teams van
die klasse dat rechtstreeks promoveert of degradeert.
Bepalen herkanser
a. Herkansing of direct klassebehoud
Als twee of meer teams op grond van een gelijk aantal behaalde punten in aanmerking komen voor de
herkansingsplaats, en geen van deze teams gezien hun eindrangschikking nog rechtstreeks kan degraderen, dan is het
doelsaldo van de competitie beslissend voor het bepalen van de herkanser. Is ook het doelsaldo gelijk, dan volgt een
beslissingswedstrijd of beslissingsreeks volgens de hierna onder d opgenomen regeling.
b. Herkansing of rechtstreekse degradatie
Als twee of meer teams op grond van een gelijk aantal behaalde punten in aanmerking komen voor de
herkansingsplaats, en deze teams gezien hun eindrangschikking ook nog rechtstreeks kunnen degraderen, dan volgt
een beslissingswedstrijd of beslissingsreeks volgens de hierna onder d opgenomen regeling.
c. Herkansing, direct klassebehoud of rechtstreekse degradatie
Als drie of meer teams, op grond van een gelijk aantal behaalde punten in de eindrangschikking, alle in aanmerking
komen voor ofwel de herkansingsplaats, of direct klassebehoud of rechtstreekse degradatie, dan volgt eerst een
beslissingswedstrijd of beslissingsreeks om te bepalen welk(e) team(s) rechtstreeks degradeert/degraderen. Vervolgens
is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie beslissend voor het bepalen van de herkanser. De
beslissingswedstrijd of beslissingsreeks verloopt volgens de hierna onder d opgenomen regeling.
d. Beslissingswedstrijd of -reeks
Als na de reguliere speeltijd de stand gelijk is, in een op grond van het onder a), b) of c) bepaalde beslissingswedstrijd,
dan volgt onmiddellijk een verlenging van twee keer vijf minuten. Is na verlenging nog geen beslissing verkregen, dan
valt dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen zoals is bepaald in de spelregels zaalvoetbal.
Als op grond van het onder a), b) of c) bepaalde een beslissingsreeks wordt vastgesteld, krijgt deze de vorm van een
halve competitie. Eindigen in deze halve competitie twee of meer teams met een gelijk aantal punten, dan valt de
beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de ‘Spelregels district zaalvoetbal’. Uit
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voorzorg dienen de teams direct na afloop van iedere wedstrijd van deze halve competitie, ongeacht de uitslag van de
wedstrijd, een volledige strafschoppenserie af te werken.
Rangorde
Ten aanzien van de rangorde is hoofdstuk Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie van het
Handboek competitiezaken zaalvoetbal van toepassing, met inachtneming van het genoemde in hoofdstuk Terugtrekken
uit de competitie van het Handboek competitiezaken zaalvoetbal.

3.1.2 Mannen zaalvoetbal
Promotie is verplicht. In bepaalde omstandigheden kan een ander team dan de kampioen voor promotie in aanmerking komen. In dat
geval is de volgorde van de eindrangschikking van de desbetreffende competitie leidend. In onvoorziene omstandigheden, bij
bijvoorbeeld open plaatsen, beslist het bestuur amateurvoetbal de wijze waarop de open gevallen plaatsen worden ingevuld.

3.2

Algemene regeling Periodekampioenschappen

Indien een team zich plaatst voor een wedstrijd of wedstrijdenreeks en zich hieruit terugtrekt of indien een vereniging een
niet-gerechtigde speler opstelt, is het volgende van toepassing:
• Indien het één wedstrijd betreft (eventueel bestaande uit een thuis- en uitwedstrijd) wordt de tegenstander
beschouwd als winnaar van deze wedstrijd.
• Indien het een wedstrijdenreeks betreft, wordt dit team definitief van verdere deelname aan deze wedstrijdenreeks
uitgesloten.
Eén en ander staat los van de door de tuchtcommissie te nemen maatregelen.

3.2.1 Algemene bepalingen
De competitie voor poules bestaande uit een even aantal teams wordt in drie perioden verdeeld (zie artikel 4), te weten:
Voor de poules bestaande uit 10 teams geldt:
- een eerste periode van 6 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 6);
- een tweede periode van 6 wedstrijden (wedstrijddagen 7 t/m 12);
- een derde periode van 6 wedstrijden (wedstrijddagen 13 t/m 18).
Voor de poules bestaande uit 12 teams geldt:
- een eerste periode van 8 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 8);
- een tweede periode van 7 wedstrijden (wedstrijddagen 9 t/m 15);
- een derde periode van 7 wedstrijden (wedstrijddagen 16 t/m 22).
Voor de poules bestaande uit 14 teams geldt:
- een eerste periode van 8 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 8);
- een tweede periode van 9 wedstrijden (wedstrijddagen 9 t/m 17);
- een derde periode van 9 wedstrijden (wedstrijddagen 18 t/m 26).
De competitie voor poules bestaande uit een oneven aantal teams (11 of 13) wordt in twee perioden verdeeld (zie artikel
5), te weten:
Voor de poules bestaande uit 11 teams geldt:
- een eerste periode van 10 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 11);
- een tweede periode van 10 wedstrijden (wedstrijddagen 12 t/m 22).
Voor de poules bestaande uit 13 teams geldt:
- een eerste periode van 12 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 13);
- een tweede periode van 12 wedstrijden (wedstrijddagen 14 t/m 26).
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De competitie voor poules bestaande uit een even aantal teams wordt in twee perioden verdeeld (zie artikel 6), te weten:
Voor de poules bestaande uit 10 teams geldt:
- een eerste periode van 9 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 9);
- een tweede periode van 9 wedstrijden (wedstrijddagen 10 t/m 18).
Voor de poules bestaande uit 12 teams geldt:
- een eerste periode van 11 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 11);
- een tweede periode van 11 wedstrijden (wedstrijddagen 12 t/m 22).
Voor de poules bestaande uit 14 teams geldt:
- een eerste periode van 13 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 13)
- een tweede periode van 13 wedstrijden (wedstrijddagen 14 t/m 26)
Voor een opsomming van de poules waarop regeling 1a, 1b of 1c van toepassing is, wordt verwezen naar de publicatie
op KNVB assist
Na iedere periode wordt de stand opgemaakt over die periode. Het team dat in die periode de meeste punten heeft
behaald, mag zich periodekampioen noemen.
Eindigen in een periode teams gelijk, dan is het doelsaldo van de betreffende periode van doorslaggevende betekenis. Is
dit ook gelijk, dan wordt een beslissingswedstrijd c.q. een halve competitie gespeeld.
Teams die reeds een voorgaande periodetitel hebben verworven, kunnen geen volgend periodekampioenschap
verkrijgen en dus niet deelnemen aan een beslissingswedstrijd c.q. halve competitie.
Voor de poules bestaande uit een even aantal teams met drie perioden geldt:
a. Als de periodekampioen van de eerste periode ook in de tweede periode bovenaan eindigt, wordt de nummer twee
van de tweede periode aangemerkt als vervangende periodekampioen.
b. Als de periodekampioen van de eerste en/of de tweede periode (of het als zodanig aangemerkte team) ook in de
derde periode bovenaan eindigt, wordt het eerstvolgende team in de periodestand van de derde periode, dat nog geen
periodekampioen is (of als zodanig is aangemerkt), beschouwd als de vervangende periodekampioen.
c. Indien op grond van het aantal punten in de periodestand hiervoor meerdere teams in aanmerking komen, is het
doelsaldo van de desbetreffende periode beslissend.
d. Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal een beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden gespeeld
op de wijze zoals vermeld in artikel 8 van deze regeling.
Voor de poules bestaande uit een oneven aantal teams met twee perioden en drie periodekampioenen geldt:
a. Als de periodekampioen van de eerste periode ook in de tweede periode bovenaan eindigt, wordt de nummer twee
van de tweede periode aangemerkt als vervangende periodekampioen.
b. Het team dat in de eindrangschikking van de competitie in een poule met een oneven aantal teams de meeste punten
heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is of als zodanig is aangemerkt, wordt in deze regeling als
periodekampioen van de derde periode aangemerkt.
c. Indien op grond van het aantal punten in de eindrangschikking hiervoor meerdere teams in aanmerking komen, is het
doelsaldo van de oorspronkelijke competitie beslissend.
d. Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal een beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden gespeeld
op de wijze zoals vermeld in artikel 8 van deze regeling.
Voor de poules bestaande uit een even of oneven aantal teams met twee perioden en twee periodekampioenen geldt:
a. Als de periodekampioen van de eerste periode ook in de tweede periode bovenaan eindigt, wordt de nummer twee
van de tweede periode aangemerkt als vervangende periodekampioen.
b. Indien op grond van het aantal punten in de periodestand hiervoor meerdere teams in aanmerking komen, is het
doelsaldo van de desbetreffende periode beslissend.
c. Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal een beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden gespeeld
op de wijze zoals vermeld in artikel 8 van deze regeling.
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Als de kampioen van de poule tevens periodekampioen is, of ingevolge artikel 4 onder a of b, artikel 5 onder a en artikel
6 onder a als zodanig is aangemerkt, zal het team dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste
punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is of als zodanig is aangemerkt, als vervangende
periodekampioen van de kampioen van de poule worden aangewezen.
Als een periodekampioen, of ingevolge artikel 4 onder a of b, artikel 5 onder a en artikel 6 onder a als zodanig is
aangemerkt, niet kan of mag promoveren, zal het team dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de
meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is of als zodanig is aangemerkt, als vervangende
periodekampioen worden aangewezen.
Indien op grond van het aantal punten in de eindrangschikking van de volledige competitie hiervoor meerdere teams in
aanmerking komen, is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie beslissend. Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal
een beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden gespeeld op de wijze zoals vermeld in artikel 8 van
deze regeling.
Ter bepaling van het overnemen van de periodetitel van de kampioen van de poule door het hoogstgeplaatste team in de
eindrangschikking, moeten allereerst alle kampioenen van de eerste, tweede en derde periode (poules met een oneven
aantal teams het team dat als winnaar van de derde periode wordt aangemerkt) bekend te zijn.
Wanneer tegelijkertijd sprake is van a en b, geldt dat eerst wordt bepaald wie de periode overneemt van de
klassenkampioen en daarna die van het team dat niet kan of mag promoveren.
Wanneer er ter bepaling van welk team de periodetitel opeist sprake is van een beslissingswedstrijd c.q. een halve
competitie, geldt de volgende regeling:
a. Beslissingswedstrijd.
Is in deze wedstrijd de stand na 50 minuten gelijk, dan wordt 2 x 5 minuten verlengd. Is ook dan geen beslissing
verkregen, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels
district zaalvoetbal”.
b. Halve competitie.
Indien meer dan twee teams in aanmerking komen voor een periodetitel wordt een halve competitie vastgesteld.
Eindigen in deze halve competitie twee of meer teams gelijk, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Is ook
dit gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels
district zaalvoetbal ".
Het vorenstaande houdt in dat direct na afloop van iedere gespeelde wedstrijd strafschoppen moeten worden genomen.
De wedstrijden uit de reguliere competitie die incidenteel worden afgelast, blijven behoren tot de periode waarin zij
oorspronkelijk waren vastgesteld.
De wedstrijden uit de reguliere competitie die „vooruit‟ worden gespeeld, blijven behoren tot de periode waarin zij
oorspronkelijk waren vastgesteld.
Wedstrijddagen die algeheel worden afgelast, blijven behoren tot de periode waarin zij oorspronkelijk waren vastgesteld.
Indien een ingevolge het wedstrijdschema aan een wedstrijddag gekoppelde wedstrijdcombinatie wordt „gedraaid‟,
waarmee wordt bedoeld dat een thuiswedstrijd in een uitwedstrijd wordt gewijzigd en omgekeerd, dan gaat de nieuwe
wedstrijdcombinatie naar de betreffende wedstrijddag en de aan deze wedstrijddag gekoppelde periode.
Indien een team een periodetitel heeft behaald en degradeert c.q. in de eindrangschikking belandt op de
„herkansingsplaats‟, wordt het team dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft
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behaald en dat nog geen periodekampioen is geweest, of als zodanig is aangemerkt, of klassenkampioen is, als
vervangende periodekampioen van de betreffende periode aangewezen.
Indien op grond van het aantal punten in de eindrangschikking van de volledige competitie hiervoor meerdere teams in
aanmerking komen, is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie van doorslaggevende betekenis.
Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal een beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden gespeeld op
de wijze zoals vermeld in artikel 8 van deze regeling.
b. Verenigingen die zich plaatsen voor de nacompetitie in enige klasse, kunnen niet aan de nacompetitie deelnemen
indien in alle poules van de naast gelegen hogere klasse reeds teams van deze vereniging uitkomen (zie ook KNVB.nl
voor de promotie-/degradatieregeling).
Een uitzondering is hierop van toepassing indien bij de start van de nacompetitie in deze bewuste klasse reeds vaststaat
dat het team van dezelfde vereniging in die hogere klasse is gedegradeerd dan wel gepromoveerd dan wel eventueel
nog als deelnemer van de nacompetitie kan worden aangemerkt.
Is een eventuele promotie of rechtstreekse degradatie nog afhankelijk van een beslissingswedstrijd c.q. wedstrijdenreeks
dan zal deze vereniging op dit lagere niveau zijn uitgesloten van deelname aan de nacompetitie.
Het team dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen
periodekampioen is geweest, of als zodanig is aangemerkt, of klassenkampioen is, zal dan als vervangende
periodekampioen van de betreffende periode worden aangewezen. Indien op grond van het aantal punten in de
eindrangschikking van de volledige competitie hiervoor meerdere teams in aanmerking komen, is het doelsaldo van de
oorspronkelijke competitie van doorslaggevende betekenis. Indien ook het doelsaldo gelijk is zal een beslissingswedstrijd
respectievelijk een halve competitie worden gespeeld op de wijze zoals vermeld in artikel 8 van deze regeling.
Mocht een team tijdens of na de competitie uitvallen, dan beslist het betreffende bestuur over het vervolg, rekening
houdend met verkregen rechten, waartoe zeker wordt gerekend het predikaat
periodekampioen/klassenperiodekampioen.
Voor zover niet anders is bepaald gelden de bepalingen van het Algemeen Reglement, het Reglement Wedstrijden
Amateur Zaalvoetbal en de “Spelregels district zaalvoetbal”, voor zover die van toepassing zijn.
16. De competitieleider is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin niet is voorzien beslist het
bestuur amateurvoetbal.

3.2.2 Regeling nacompetitie periodekampioenschappen
1. Voor de periodekampioenen van een poule die gekoppeld worden aan de periodekampioenen van een andere poule
geldt de navolgende regeling.
De drie periodekampioenen van een poule worden gekoppeld aan de drie periodekampioenen van de naastgelegen
poule. Voor seizoen 2019/’20 is de navolgende koppeling van toepassing en de eerste wedstrijd luidt:
a. 1e periodekampioen poule met eerste letter alfabet - 2e periodekampioen poule met laatste letter alfabet;
b. 1e periodekampioen poule met laatste letter alfabet - 3e periodekampioen poule met eerste letter alfabet;
c. 2e periodekampioen poule met eerste letter alfabet - 3e periodekampioen poule met laatste letter alfabet.
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van wedstrijdpunten is verkregen, dan
is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van
strafschoppen direct na afloop van de tweede wedstrijd op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels district
zaalvoetbal”.
2. De winnaars van de in artikel 1 omschreven wedstrijdenreeksen worden gekoppeld aan een herkansingsteam van een
hoger gelegen klasse en spelen daar een uit- en een thuiswedstrijd tegen.
Voor seizoen 2018/’19 is de navolgende koppeling van kracht en de eerste wedstrijd luidt:
a. desbetreffende herkansingsteam - winnende team van de wedstrijden onder 1a;
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b. winnende team van de wedstrijden onder 1b - winnende team van de wedstrijden onder 1c.
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van wedstrijdpunten is verkregen, is het
doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van
strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels district zaalvoetbal”.
3. De winnende teams van de in artikel 2 omschreven wedstrijdenreeks spelen de uiteindelijke finale om klassenbehoud
c.q. promotie. De desbetreffende competitieleider stelt vast in welke sporthal die wedstrijd wordt gespeeld en het tijdstip
van aanvang.
Indien de stand na 50 minuten spelen nog gelijk is, dan wordt de wedstrijd als volgt verlengd:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 50 minuten wordt de wedstrijd, nadat er opnieuw is geloot voor beginschop of
doelkeuze, met 2 x 5 minuten verlengd.
b. Na 5 minuten spelen wordt van doel gewisseld.
c. Is er, nadat 2 x 5 minuten is gespeeld, nog geen beslissing gevallen, dan wordt een beslissing verkregen door het
nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels district zaalvoetbal”.
4. De competitieleider is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin niet is voorzien beslist het
bestuur amateurvoetbal.

3.2.3 Regeling algeheel periodekampioen van de poule
Algemeen
Deze regeling is niet van toepassing op de poules waar een directe koppeling tussen de drie periodekampioenen van
een poule en een herkansingsteam van toepassing is. Voor nadere informatie omtrent de poules waarop deze regeling
van toepassing is, wordt verwezen naar een publicatie op KNVB.nl.
In een poule met drie periodekampioenen spelen deze teams:
Een halve competitie om het algeheel periodekampioenschap van de poule. Eindigen in deze competitie teams gelijk,
dan is het doelsaldo van de halve competitie van doorslaggevende betekenis. Is dit ook gelijk, dan beslist het aantal
punten behaald in de oorspronkelijke competitie. Mocht ook dit niet tot een beslissing leiden, dan is het doelsaldo van de
oorspronkelijke competitie beslissend. Indien ook dit geen uitsluitsel geeft, worden strafschoppen genomen op de wijze
zoals is bepaald in de “Spelregels district zaalvoetbal”.
Alle periodekampioenen spelen in de halve competitie een thuiswedstrijd. Voor de volgorde van de te spelen wedstrijden
geldt dat de kampioen van de eerste periode de eerste wedstrijd thuis speelt tegen de kampioen van de tweede periode.
De verliezer van deze wedstrijd speelt de tweede wedstrijd tegen de kampioen van de derde periode. Indien de eerste
wedstrijd in een gelijk spel eindigt, wordt de kampioen van de eerste periode aangemerkt als verliezer en speelt in de
tweede wedstrijd uit tegen de kampioen van de derde periode.
Bij winst van de kampioen van de eerste periode in de eerste wedstrijd wordt de tweede wedstrijd als volgt: de kampioen
van de tweede periode thuis tegen de kampioen van de derde periode.
De derde en laatste wedstrijd gaat tussen de winnaar van de eerste wedstrijd en de kampioen van de derde periode en
wordt een thuiswedstrijd voor het team dat nog niet thuis heeft gespeeld.
In een klasse met twee periodekampioenen spelen deze teams:
Een thuis- en een uitwedstrijd om het algeheel periodekampioenschap van de poule. De winnaar van deze twee
wedstrijden is de algeheel periodekampioen van de poule. Indien na het spelen van de thuis- en uitwedstrijd nog geen
beslissing is gevallen (aantal punten gelijk), dan is het team met het hoogste doelsaldo uit deze twee wedstrijden de
winnaar. Is ook dat doelsaldo gelijk, dan wordt de winnaar bepaald door het onmiddellijk na afloop van de tweede
wedstrijd nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de “Spelregels district zaalvoetbal”.
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Voor de volgorde van de te spelen wedstrijden geldt dat de kampioen van de eerste periode de eerste wedstrijd thuis
speelt tegen de kampioen van de tweede periode.
De competitieleider is belast met de uitvoering van deze regeling. In alle gevallen waarin niet is voorzien beslist het
bestuur amateurvoetbal.
3.3

Promotie-/degradatieregeling Noord en Oost

3.3.1 Categorie A mannen
Noord
Hoofdklasse
De kampioenen van de poules H en I promoveren naar de Topklasse F .
De nummers 12 en 11 van poule I degraderen naar de 1e klasse.
De nummer 11 van poule H degradeert naar de 1e klasse.
De nummers 10 van van de poules H en I worden aangemerkt als herkanser.
1e klasse Noord
De kampioenen promoveren naar de hoofdklasse.
De nummers 12 en 11 van poule A degraderen naar de 2e klasse.
De nummer 11 van poule B degradeert naar de 2e klasse.
Oost
Hoofdklasse
De kampioenen van de poules F en G promoveren naar de Topklasse E.
De nummer 11 van poule G degradeert naar de 1e klasse.
Vanuit poule F is er geen rechtstreekse degradatie naar de 1e klasse.

3.3.2 Categorie B mannen
Noord:
De 2e t/m 4e klasse in Noord vallen onder de categorie B. Voor deze categoriën geldt vrije inschrijving. Teams worden bij
een kampioenschap niet automatisch overgezet naar een klasse hoger. Dit kan de vereniging zelf doen bij de
inschrijvingen voor het seizoen 2020/’21. Uitzondering hierop zijn de kampioenen van de 2e klasse, zij promoveren naar
de 1e klasse.
Oost:
De 1e t/m 4e klasse in vallen onder de categorie B. Voor deze categoriën geldt vrije inschrijving. Teams worden bij een
kampioenschap niet automatisch overgezet naar een klasse hoger. Dit kan de vereniging zelf doen bij de inschrijvingen
voor het seizoen 2020/’21. Uitzondering hierop zijn de kampioenen van de 1e klasse, zij promoveren naar de
hoofdklasse.
De competitieleider is belast met de uitvoering van deze regeling. In alle gevallen waarin niet is voorzien beslist het
bestuur amateurvoetbal.

3.3.3 Vrouwen
Hoofdklasse
De beide kampioenen van de Hoofdklasse Noord en Oost hebben het recht te promoveren naar de landelijke eredivisie
vrouwen. Zie hoofdstuk 1.2
Noord
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De 1e t/m 2e klasse in vallen onder de categorie B. Voor deze categoriën geldt vrije inschrijving. Teams worden bij een
kampioenschap niet automatisch overgezet naar een klasse hoger. Dit kan de vereniging zelf doen bij de inschrijvingen
voor het seizoen 2020/’21
Oost
1e klasse
In de eerste seizoenshelft, tot de winterstop, wordt er een halve competitie gespeeld. In de winterstop volgt een
herindeling, op basis van de ranglijst.
De bovenste 6 teams van de poule 1 vormen na de winterstop een nieuwe poule en spelen vervolgens een hele
competitie. De bovenste 6 teams van de poule 2 vormen na de winterstop een nieuwe poule en spelen vervolgens een
hele competitie. De winnaars van deze 2 voorjaarscompetities promoveren naar de hoofdklasse.
De onderste 5 teams van de poule 1 vormen na de winterstop een nieuwe poule en spelen vervolgens een hele
competitie. De onderste 5 teams van de poule 2 vormen na de winterstop een nieuwe poule en spelen vervolgens een
hele competitie.
De bovenste 4 teams van de poules 3 en 4 vormen na de winterstop een nieuwe poule en spelen vervolgens een hele
competitie. De onderste 4 teams van de poules 3 en 4 vormen na de winterstop een nieuwe poule en spelen vervolgens
een hele competitie.

3.3.4 Periodekampioenschappen hoofd- en 1e klasse (mannen) Noord
➢ Hoofdklasse H & I en Topklasse F
Wedstrijdschema:
1e ronde
A. 1e periodekampioen hoofdklasse H 2e periodekampioen hoofdklasse I
B. 3e periodekampioen hoofdklasse H 1e periodekampioen hoofdklasse I
e
C. 3 periodekampioen hoofdklasse I 2e periodekampioen hoofdklasse H
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
2e ronde
D. Herkanser Topklasse F
Winnaar A
E. Winnaar B
Winnaar C
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
3e ronde
F. Winnaar D - Winnaar E
De winnaar van wedstrijd F promoveert naar/handhaaft zich in topklasse.
➢ Eerste klasse Noord en hoofdklasse H en I
Wedstrijdschema:
1e ronde
G. 1e periodekampioen 1e klasse 1 - 3e periodekampioen 1e klasse 1
H. Herkanser Hoofdklasse I - 2e periodekampioen 1e klasse 1
I. 1e periodekampioen 1e klasse 2 - 3e periodekampioen 1e klasse 2
J. Herkanser Hoofdklasse H - 2e periodekampioen 1e klasse 2
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
De winnaars van wedstrijden G, H, I en J promoveren naar/ handhaven zich in Hoofdklasse.
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3.3.5 Periodekampioenschappen hoofdklasse (mannen) Oost
➢ Hoofdklasse F & G en Topklasse E
Wedstrijdschema:
1e ronde
A 1e periodekampioen hoofdklasse F - 2e periodekampioen hoofdklasse G
B 3e periodekampioen hoofdklasse F - 1e periodekampioen hoofdklasse G
C 3e periodekampioen hoofdklasse G - 2e periodekampioen hoofdklasse I
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
2e ronde
D Herkanser Topklasse E - Winnaar A
E Winnaar C - Winnaar B
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
3e ronde
F Winnaar D - Winnaar E
De winnaar van wedstrijd F promoveert naar/handhaaft zich in topklasse E.
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3.4

Promotie-/degradatieregeling West

3.4.1 Categorie A mannen
West I
Hoofdklasse
De kampioen van poule A promoveert naar topklasse A.
De nummers 11 en 12 van de eindrangschikking van de poules A en B degraderen naar de 1e klasse.
De nummers 10 van de eindrangschikking van de poules A en B wordt aangemerkt als herkansers.
1e klasse
De kampioen van poule A, B, C en D promoveren naar de hoofdklasse.
Nummer 12 en 11 van poule A, B, C en D degraderen naar de 2e klasse.
Nummer 10 van poule A, B, C en D wordt aangemerkt als herkanser.
2e klasse
De kampioen van poule A t/m H promoveert naar de 1e klasse.
De nummer 12 van poule A t/m H degraderen naar de 3e klasse,
West II
Hoofdklasse
De kampioen van poule C promoveert naar naar topklasse B.
De nummers 12 en 11 van de eindrangschikking degradeert naar de 1e klasse.

3.4.2 Categorie B mannen
De 3e t/m 7e klasse in West I en de 1e t/m 5e klasse in West II vallen onder de categorie B. Voor deze categoriën geldt
vrije inschrijving. Teams worden bij een kampioenschap niet automatisch overgezet naar een klasse hoger. Dit kan de
vereniging zelf doen bij de inschrijvingen voor het seizoen 2020/’21. Uitzondering hierop zijn de kampioenen van de 1e
klasse 1, 2 en 3, zij promoveren naar de hoofdklasse.

3.4.3 Vrouwen
De hoofdklasse t/m 4e klasse vrouwen in West I en hoofdklasse t/m 2e klasse in West II vallen onder de categorie B.
Voor deze categoriën geldt vrije inschrijving. Teams worden bij een kampioenschap niet automatisch overgezet naar een
klasse hoger. Dit kan de vereniging zelf doen bij de inschrijvingen voor het seizoen 2020/’21.
Hoofdklasse West I
De kampioenen van poule 1 en 2 hebben het recht te promoveren naar de landelijke eredivisie vrouwen.
Kampioenschap district
De kampioenen van poule 1 en 2 spelen in een finale om het districtskampioenschap. De wedstrijd wordt in een neutrale
sporthal vastgesteld.
Hoofdklasse West II
De kampioen heeft het recht te promoveren naar de landelijke eredivisie vrouwen. Zie hoofdstuk 1.2
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3.4.4 Periodekampioenschappen hoofd- t/m 2e klasse (mannen) West I
Voor het seizoen 2019/’20 is de regeling voor de periodekampioenschappen in de hoofd- t/m de 2e klasse van kracht.
Een team dat in aanmerking komt voor een nacompetitie naar een hogere klasse kan niet deelnemen aan deze
competitie, indien in alle poules van deze klasse al een team van dezelfde vereniging uitkomt. Dit geldt voor de
hoofdklasse en de 1e klasse (mannen). Indien dit in een poule het geval is, dan speelt nummer twee van de betreffende
periode de nacompetitie. Alle nacompetitiefinales voor een - eventuele - promotie c.q. handhavingplaats worden
gespeeld op 29 of 31 mei 2019 tijdens de Finals events in Sporthallen Zuid te Amsterdam. De wedstrijden worden geleid
door een koppel scheidsrechters, geassisteerd door een secretaris/tijdwaarnemer.
Hoofdklasse
Ronde 1
Er wordt gespeeld volgens de regeling:
G. 1e periodekampioen poule A
2e periodekampioen poule B
e
H. 1 periodekampioen poule B
3e periodekampioen poule A
e
I. 2 periodekampioen poule A
3e periodekampioen poule B
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Ronde 2
De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld:
Herkanser Topklasse A
Winnaar 1 A
Winnaar 1 B
Winnaar 1 C
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Ronde 3
De winnaars van ronde 2 spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in sporthallen Zuid.
1e klasse
In de 1e klasse vindt een koppeling plaats tussen de poules.
➢

1e klasse A en B koppelen met de herkanser uit de hoofdklasse A

Ronde 1
Er wordt gespeeld volgens de regeling:
A. 1e periodekampioen poule A
2e periodekampioen poule B
e
B. 1 periodekampioen poule B
3e periodekampioen poule A
e
C. 2 periodekampioen poule A
3e periodekampioen poule B
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Ronde 2
De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld:
Herkanser hoofdklasse A
Winnaar 1 A
Winnaar 1 B
Winnaar 1 C
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.

Ronde 3
De winnaars van ronde 2 spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in sporthallen Zuid.
➢

1e klasse C en D koppelen met de herkanser uit de hoofdklasse B

Ronde 1
Er wordt gespeeld volgens de regeling:
A. 1e periodekampioen poule C

-

2e periodekampioen poule D
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B. 1e periodekampioen poule D
3e periodekampioen poule C
e
C. 2 periodekampioen poule C
3e periodekampioen poule D
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Ronde 2
De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld:
Herkanser Hoofdklasse B
Winnaar 1 A
Winnaar 1 B
Winnaar 1 C
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Artikel 3
De winnaars ronde 2 spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in sporthallen Zuid.
2e klasse
In de tweede klasse vindt een koppeling plaats tussen de poules. Om tot een juist aantal teams te komen wordt vanuit
iedere poule een team toegvoegd aan de nacompetitie.
➢

2e klasse A en B koppelen met de herkanser uit de 1e klasse A

Ronde 1
Er wordt gespeeld volgens de regeling:
A. 1e periodekampioen poule A
2e periodekampioen poule B
e
B. 1 periodekampioen poule B
3e periodekampioen poule A
C. 2e periodekampioen poule A
3e periodekampioen poule B
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Ronde 2
De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld:
Herkanser 1e klasse A Winnaar 1 A
Winnaar 1 B
Winnaar 1 C
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Ronde 3
De winnaars ronde 2 spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in sporthallen Zuid.
➢

2e klasse C en D koppelen met de herkanser uit de 1e klasse B

Ronde 1
Er wordt gespeeld volgens de regeling
A. 1e periodekampioen poule C
2e periodekampioen poule D
B. 1e periodekampioen poule D
3e periodekampioen poule C
e
C. 2 periodekampioen poule C
3e periodekampioen poule D
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
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Ronde 2
De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld:
Herkanser 1e klasse B Winnaar 1 A
Winnaar 1 B
Winnaar 1 C
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Ronde 3
De winnaars ronde 2 spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in sporthallen Zuid.
➢

2e klasse E en F koppelen met de herkanser uit de 1e klasse C

Ronde 1
Er wordt gespeeld volgens de regeling;
A. 1e periodekampioen poule E
2e periodekampioen poule F
e
B. 1 periodekampioen poule F
3e periodekampioen poule E
C. 2e periodekampioen poule E
3e periodekampioen poule F
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Ronde 2
De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld:
Herkanser 1e klasse C Winnaar 1 A
Winnaar 1 B
Winnaar 1 C
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Artikel 3
De winnaars ronde 2 spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in sporthallen Zuid.
➢

2e klasse G en H koppelen met de herkanser uit de 1e klasse D

Ronde 1
Er wordt gespeeld volgens de regeling;
A. 1e periodekampioen poule G
2e periodekampioen poule H
e
B. 1 periodekampioen poule H
3e periodekampioen poule G
C. 2e periodekampioen poule G
3e periodekampioen poule H
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Ronde 2
De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld:
Herkanser 1e klasse D Winnaar 1 A
Winnaar 1 B
Winnaar 1 C
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Ronde 3
De winnaars ronde 2 spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in sporthallen Zuid.
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3.4.5 Periodekampioenschappen hoofdklasse (mannen) West II
Voor het seizoen 2019/’20 is de regeling voor de periodekampioenschappen in de hoofdklasse van kracht. Een team dat
in aanmerking komt voor een nacompetitie naar een hogere klasse kan niet deelnemen aan deze competitie, indien in
alle poules van deze klasse al een team van dezelfde vereniging uitkomt. Dit geldt voor de hoofdklasse (mannen). Indien
dit het geval is, dan speelt nummer twee van de betreffende periode de nacompetitie. De wedstrijden worden geleid door
een koppel scheidsrechters, geassisteerd door een secretaris/tijdwaarnemer.
Hoofdklasse
Ronde 1
Er wordt gespeeld volgens de regeling:
A. 1e periodekampioen poule C - 2e periodekampioen poule C
B. 3e periodekampioen poule C - Herkanser Topklasse B
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Finale
De finale wordt als volgt vastgesteld: Winnaar B - Winnaar A De wedstrijd wordt in een neutrale sporthal gespeeld.
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3.5

Promotie-/degradatieregeling Zuid

3.5.1 Categorie A mannen
Hoofdklasse Zuid I
De kampioen van poule D promoveert naar topklasse C.
De nummers 10 en 11 van de eindrangschikking van poule D degraderen naar de 1e klasse.
Hoofdklasse Zuid II
De kampioen van poule E promoveert naar topklasse D.
De nummers 11 en 12 van de eindrangschikking van poule E degraderen naar de 1e klasse.

3.5.2 Categorie B mannen
De 1e t/m 4e klasse in Zuid I en de 1e t/m 4e klasse in zuid II vallen onder de categorie B. Voor deze categoriën geldt
vrije inschrijving. Teams worden bij een kampioenschap overgezet naar een klasse hoger. Dit kan de vereniging zelf
doen bij de inschrijvingen voor het seizoen 2020/’21.

3.5.3 Vrouwen
De Hoofdklasse t/m 2e klasse in Zuid I en de hoofdklasse in zuid II vallen onder de categorie B. Voor deze categoriën
geldt vrije inschrijving. Teams worden bij een kampioenschap overgezet naar een klasse hoger.
Dit kan de vereniging zelf doen bij de inschrijvingen voor het seizoen 2020/’21.
Hoofdklasse
De beide kampioenen van de Hoofdklasse Zuid I en Zuid II hebben het recht te promoveren naar de landelijke eredivisie
vrouwen. Zie hoofdstuk 1.2
.
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3.5.4 Periodekampioenschappen hoofd- en 1e klasse (mannen) Zuid I
➢ Koppeling Topklasse C en Hoofdklasse D (Zuid I)
Wedstrijdschema:
Ronde 1
A. Herkanser Topklasse C
1e periodekampioen Hoofdklasse D
e
B. 2 periodekampioen Hoofdklasse D
3e periodekampioen Hoofdklasse D
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Ronde 2
C. Winnaar wedstrijd A

- Winnaar wedstrijd B

3.5.5 Periodekampioenschappen hoofd- en 1e klasse (mannen) Zuid II
➢ Koppeling Topklasse D en Hoofdklasse E (Zuid II)
Wedstrijdschema:
Ronde 1
A. Herkanser Topklasse C
1e periodekampioen Hoofdklasse D
e
B. 2 periodekampioen Hoofdklasse D
3e periodekampioen Hoofdklasse D
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.
Ronde 2
C. Winnaar wedstrijd A

-

Winnaar wedstrijd B

BIJLAGE Invulschema Periodenkampioenen 2018/’19
Klasse
1e divisie A
1e divisie B
Topklasse A
Topklasse B
Topklasse C
Topklasse D
Topklasse E
Topklasse F
Hoofdklasse A
Hoofdklasse B
Hoofdklasse C
Hoofdklasse D
Hoofdklasse E
Hoofdklasse F
Hoofdklasse G
Hoofdklasse H
Hoofdklasse I
Noord:

1e periode

2e periode

3e periode

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Herkanser 1

Herkanser 2

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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1e klasse A
1e klasse B
West I:
1e klasse A
1e klasse B
1e klasse C
1e klasse D
2e klasse A
2e klasse B
2e klasse C
2e klasse D
2e klasse E
2e klasse F
2e klasse G
2e klasse H

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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