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Hoe bepaal je de periodekampioen en vervangend periodekampioen? 
  
 
 
Even klasse; poule van 12 
Je dient altijd eerst de periodekampioenen aan te wijzen (een elftal kan maar 1x een periodetitel 
behalen, dus de periodekampioen van de 1e periode kan niet de 2e of 3e winnen, de 
periodekampioen van de 2e periode kan niet de 3e periode winnen).  
Als de periodekampioen van de 1e periode bovenaan eindigt in de 2e periode gaat de titel naar de 
nummer 2 in die periode. Eindigen de winnaars van de 1e en 2e periode bovenaan in de 3e 
periode dan gaat de titel naar de nummer 3 in die periode. Indien er teams in een periode met een 
gelijk puntenaantal eindigen dan telt het doelsaldo van de betreffende periode. Indien dit ook gelijk 
is, dan wordt een beslissingswedstrijd c.q. halve competitie gespeeld 
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Indien de uiteindelijke kampioen tevens een periodetitel heeft dan krijgt het hoogstgeplaatste elftal 
op de eindranglijst van de gewone competitie dat nog niets heeft, de periode van de kampioen en 
wordt vervangend periodekampioen. 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 het doelsaldo ook gelijk is dan 
wordt er een beslissingswedstrijd  c.q. halve competitie worden gespeeld. 
 
Heeft een elftal dat niet kan promoveren een periodetitel dan verschuift de titel naar de 
hoogstgeplaatste op de eindranglijst van de gewone competitie die nog geen periodetitel heeft. 
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 het doelsaldo ook gelijk is dan wordt er een beslissingswedstrijd  c.q. halve 
competitie worden gespeel 
 
De periodetitel van de kampioen wordt als eerste vergeven. 
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Oneven klasse; bijvoorbeeld een poule van 11  
Je dient wederom eerst de periodekampioenen aan te wijzen.  
(een elftal kan maar 1x een periodetitel behalen, dus de periodekampioen van de 1e periode kan 
niet de 2e periode winnen) Als de periodekampioen van de 1e periode bovenaan eindigt in de 2e 
periode gaat de titel naar de nummer 2 in die periode. Indien er teams in een periode met een 
gelijk puntenaantal eindigen dan telt het doelsaldo van de betreffende periode. Indien dit ook gelijk 
is, dan wordt een beslissingswedstrijd c.q. halve competitie gespeeld 
Als er lopende de competitie een elftal is teruggetrokken dan kan het zijn dat een elftal al een 
periodetitel heeft, deze verschuift dan naar de 3e periode. (zgn. verworven rechten).  
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periodekampioen = wordt hoogst geplaatste elftal op de eindranglijst van de gewone competitie  

         die nog niets heeft.  
 
Kampioen =  
 
Indien de uiteindelijke kampioen tevens een periodetitel heeft dan krijgt het hoogstgeplaatste elftal 
op de eindranglijst van de gewone competitie dat nog niets heeft, de periode van de kampioen en 
wordt vervangend periodekampioen. 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 het doelsaldo ook gelijk is dan 
wordt er een beslissingswedstrijd  c.q. halve competitie worden gespeeld. 
 
Vervangend periode kampioen = 
 
Heeft een elftal dat niet kan promoveren een periodetitel dan verschuift de titel naar de 
hoogstgeplaatste op de eindranglijst van de gewone competitie die nog geen periodetitel heeft. 
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 het doelsaldo ook gelijk is dan wordt er een beslissingswedstrijd  c.q. halve 
competitie worden gespeel 
 
De periodetitel van de kampioen wordt als eerste vergeven. 
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