
 

 

 

Promotie-/degradatieregeling senioren mannen seizoen 2022/'23  
KNVB District Zuid I 
 

Standaardklassen zaterdagvoetbal 

 
1e klasse D 

• De kampioen promoveert naar de 4e divisie.  

• De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C, D, E en F alsmede de 
herkansingselftallen van de 4e divisie A en B voor twee plaatsen in de 4e divisie. Voor de nacompetitie tussen 4e divisie 
en 1e klasse en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar de landelijk gepubliceerde 
promotie/degradatie regeling LINK .  

• De nummers 10 en 11 van de 1e klasse D spelen samen volgens een vastgesteld schema een nacompetitie met de 
periodekampioenen van de 2e klassen G en H voor één plaats in de 1e klasse. 

• De nummers 12 en 13 degraderen naar de 2e klasse. 
 
 
2e klasse G en H 

• De kampioenen promoveren naar de 1e klasse. 

• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 1e klasse D volgens een vastgesteld schema een 
nacompetitie voor één plaats in de 1e klasse. 

• De nummers 9, 10 en 11 van de 2e klasse spelen samen met de periodekampioenen van de 3e klassen volgens een 
vastgesteld schema een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse. 

• De nummers 12, 13 en 14 van de 2e klasse G en H degraderen naar de 3e klasse. 

 
 
3e klasse A t/m E 

• De kampioenen promoveren naar de 2e klasse. 

• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 2e klassen G en H volgens een vastgesteld schema 
een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse. 

• De nummers 9, 10 en 11 van de 3e klasse spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klassen volgens een 
vastgesteld schema een nacompetitie voor zes plaatsen in de 3e klasse.  

• De nummers 12 en 13 van de 3e klasse B, C en E en nummers 12, 13 en 14 van de 3e klasse A en D degraderen naar 
de 4e klasse. 

 
 
4e klasse A t/m F 

• De kampioenen promoveren naar de 3e klasse. 

• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 3e klassen A t/m E volgens een vastgesteld schema 
een nacompetitie voor zes plaatsen in de 3e klasse. 

• Geen degradatie. 
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EERSTE KLASSE A EN B (ZATERDAG) 

Kampioenen: 
De kampioenen promoveren rechtstreeks naar de Hoofdklasse A (zaterdag), 2023/’24. 
  
Nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1e klasse: 
De nummers tien en elf van de Hoofdklasse A zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en 
spelen met de periodekampioenen van de 1e klasse A en B om één plaats in de Hoofdklasse A, 
2023/’24. 
Voor de 1e en 2e ronde geldt dat de thuisspelende vereniging 50% van de reiskosten van de 
uitspelende vereniging vergoedt. De totale reiskosten bedragen maximaal vijf auto’s à € 0,26 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 

 1e ronde – 27 mei 2023  2e ronde – 3 juni 2023 * 

a) Hoogste PK 1A – Laagste PK 1B e) Winnaar a – Winnaar c 

b) Hoogste PK 1B – Laagste PK 1A f) Winnaar b – Winnaar d 

c) Nr. 10 HfdA – 1 na hoogste PK 1B   

d) Nr. 11 HfdA – 1 na hoogste PK 1A  Finale – 10 juni 2023 (neutraal terrein) 

  g) Winnaar e – Winnaar f 

 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd 
door herkanser 1, gevolgd door herkanser 2, gevolgd door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen. 
Indien in een wedstrijd de 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de 
koppeling bepalend.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Hoofdklasse A, 2023/’24. De verliezers van de 1e ronde, 
2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 1e klasse (zaterdag). 
 
 
Nacompetitie tussen 1e klasse A en 2e klasse AB: 
De nummers tien en elf van de 1e klasse A zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen 
met de periodekampioenen van de 2e klasse A en B om één plaats in de 1e klasse, 2023/’24. 
Voor de 1e en 2e ronde geldt dat de thuisspelende vereniging 50% van de reiskosten van de 
uitspelende vereniging vergoedt. De totale reiskosten bedragen maximaal vijf auto’s à € 0,26 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 

 1e ronde – 27 mei 2023  2e ronde – 3 juni 2023 * 

a) Hoogste PK 2A – Laagste PK 2B e) Winnaar a – Winnaar c 

b) Hoogste PK 2B – Laagste PK 2A f) Winnaar b – Winnaar d 

c) Nr. 10 1A – 1 na hoogste PK 2B   

d) Nr. 11 1A – 1 na hoogste PK 2A  Finale – 10 juni 2023 (neutraal terrein) 

  g) Winnaar e – Winnaar f 

 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd 
door herkanser 1, gevolgd door herkanser 2, gevolgd door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen. 
Indien in een wedstrijd de 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de 
koppeling bepalend.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse (zaterdag), 2023/’24. De verliezers van de 1e 
ronde, 2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 2e klasse (zaterdag), 2023/’24. 
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HOOFDKLASSE A (ZATERDAG) 
 
Kampioen: 
De kampioen promoveert rechtstreeks naar de Topklasse, 2023/’24.  
 
Nacompetitie tussen Topklasse en Hoofdklasse: 
De nummers tien en elf van de Topklasse zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen 
met de periodekampioenen van de Hoofdklasse zaterdag en zondag om één plaats in de Topklasse, 
2023/’24.  
Voor de 1e en 2e ronde geldt dat de thuisspelende vereniging 50% van de reiskosten van de 
uitspelende vereniging vergoedt. De totale reiskosten bedragen maximaal vijf auto’s à € 0,26/km. Een 
en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 

 1e ronde – 27 mei 2023  2e ronde – 3 juni 2023 * 

a) Hoogste PK HfdA – Laagste PK Hfd B e) Winnaar a – Winnaar c 

b) Hoogste PK HfdB – Laagste PK Hfd A f) Winnaar b – Winnaar d 

c) Nr. 10 Topklasse – 1 na hoogste PK Hfd B   

d) Nr. 11 Topklasse – 1 na hoogste PK HfdA  Finale – 10 juni 2023 (neutraal terrein) 

  g) Winnaar e – Winnaar f 

 
 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd 
door herkanser 1, gevolgd door herkanser 2, gevolgd door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen. 
Indien in een wedstrijd de 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de 
koppeling bepalend. 
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Topklasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e, 2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2023/’24. 
 
Nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1e klasse 
De nummers tien en elf van de Hoofdklasse A zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en 
spelen met de periodekampioenen van de 1e klasse A en B om één plaats in de Hoofdklasse A, 
2023/’24. Voor de 1e en 2e ronde geldt dat de thuisspelende vereniging 50% van de reiskosten van de 
uitspelende vereniging vergoedt. De totale reiskosten bedragen maximaal vijf auto’s à € 0,26 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 

 1e ronde – 27 mei 2023  2e ronde – 3 juni 2023 * 

a) Hoogste PK 1A – Laagste PK 1B e) Winnaar a – Winnaar c 

b) Hoogste PK 1B – Laagste PK 1A f) Winnaar b – Winnaar d 

c) Nr. 10 HfdA – 1 na hoogste PK 1B   

d) Nr. 11 HfdA – 1 na hoogste PK 1A  Finale – 10 juni 2023 (neutraal terrein) 

  g) Winnaar e – Winnaar f 

 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd 
door herkanser 1, gevolgd door herkanser 2, gevolgd door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen. 
Indien in een wedstrijd de 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de 
koppeling bepalend. 
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Hoofdklasse A, 2023/’24. De verliezers van de 1e ronde, 
2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 1e klasse (zaterdag), 2023/’24. 
 
 
Rechtstreekse degradatie: 
De nummer twaalf degradeert rechtstreeks naar de 1e klasse (zaterdag), 2023/’24.  
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Reserve-elftallen zaterdagvoetbal 

Reserve Hoofdklasse A 

• De kampioen speelt om het Nederlands Kampioenschap voor reserve-elftallen. Dit elftal plaatst zich tevens 
voor deelname aan de districtsbekercompetitie voor standaardelftallen voor het seizoen 2023/’24. 

• De elftallen die tijdens het seizoen een periode veroveren plaatsen zich eveneens direct voor deelname aan 
de districtsbekercompetitie voor standaardelftallen voor het seizoen 2023/’24. 

• De nummers 12 en 13 van de reserve Hoofdklasse A spelen volgens een vastgesteld schema samen met 
de periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B promotie-/degradatiewedstrijden voor één plaats in 
de reserve Hoofdklasse.  

• De nummer 14 degradeert naar de reserve 1e klasse. 
 
Reserve 1e klasse A en B 

• De kampioen promoveert naar de reserve Hoofdklasse. 

• De periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B spelen volgens een vastgesteld schema samen 
met de nummers 12 en 13 van de reserve Hoofdklasse A promotie-/degradatiewedstrijden voor één plaats 
in de reserve Hoofdklasse. 

• De nummers 12, 13 en 14 degraderen naar de reserve 2e klasse of, op verzoek bij inschrijving voor de 
competitie seizoen 2023’24, naar een lager niveau. 

 

Reserve 2e klasse A t/m K - najaarscompetitie  

• De nummers 1 t/m 3 van de reserve 2e klasse F en de nummers 1 t/m 4 van de overige poules in de 
reserve 2e klasse alsmede 5 beste nummers 5 van de reserve 2e klassen A, B, D, E, G, H, I en J plaatsen 
zich voor de promotiepoules van de voorjaarscompetitie. 

• De overige teams plaatsen zich voor de niet-promotiepoules van de voorjaarscompetitie. 
 
Reserve 2e klasse – voorjaarscompetitie 

• De teams die zich hebben geplaatst voor de promotiepoules worden ingedeeld in 6 poules van 8 teams en 
spelen een hele competitie. De kampioen van iedere poule promoveert naar de reserve 1e klasse.  

• De teams die zich niet hebben geplaatst voor de promotiepoules worden ingedeeld in 8 poules van 7 of 8 
teams waarbij in alle poules een hele competitie wordt gespeeld.   

• De voorjaarscompetitie kent 14 speelrondes; deze start op 21 januari 2023 en eindigt op 27 mei 2023. 

• Voor het seizoen 2023/’24 kunnen verenigingen teams vrij inschrijven voor deelname aan de competitie 
van de reserve 2e klasse. 
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