
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotie-/degradatieregelingen 
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Structuurwijziging: 
Vanaf seizoen 2018/’19 wordt in een Eredivisie, hoog en laag, en Eerste divisie, hoog en laag, 
gespeeld in najaar poules van 8 teams en voorjaarspoules van 8 teams. Voor de Tweede divisie en 
lagere divisies/klassen blijft de structuur ongewijzigd. 

Eredivisie (organisatie betaald voetbal): 
De nummers 1 t/m 8 plaatsen zich voor de Eredivisie hoog, najaar 2018. 
De nummers 9 t/m 14 plaatsen zich voor de Eredivisie laag, najaar 2018. 

Eerste divisie A en B (organisatie betaald voetbal): 
De kampioenen van de Eerste divisie A en B plaatsen zich voor de Eredivisie laag, najaar 2018.  
De nummers 2 t/m 5 van de Eerste divisie A en B plaatsen zich voor de Eerste divisie hoog, najaar 
2018. 
De nummers 6 en 7 van de Eerste divisie A en B plaatsen zich voor de Eerste divisie laag, najaar 
2018. 
De nummers 8 en 9 spelen met de kampioenen van de Tweede divisie A t/m D volgens onderstaand 
schema voor 4 plaatsen in de Eerste divisie laag, najaar 2018 (neutraal terrein). 

 Kampioen Tweede divisie A – nummer 8 Eerste divisie A 

 Kampioen Tweede divisie D – nummer 9 Eerste divisie A 

 Kampioen Tweede divisie B – nummer 8 Eerste divisie B 

 Kampioen Tweede divisie C – nummer 9 Eerste divisie B 
 
De winnaars van bovenstaande wedstrijden plaatsen zich voor de Eerste divisie laag, najaar 2018. De 
verliezers plaatsen zich voor de Tweede divisie. 
 
De nummers 10, 11 en 12 van de Eerste divisie A en B degraderen naar de Tweede divisie. 

Tweede divisie A t/m D (organisatie districten) : 
De kampioenen van de tweede divisie A t/m D spelen met de nummers 8 en 9 van de Eerste divisie A 
en B volgens onderstaand schema voor 4 plaatsen in de Eerste divisie laag, najaar 2018 (neutraal 
terrein). 

 Kampioen Tweede divisie A – nummer 8 Eerste divisie A 

 Kampioen Tweede divisie D – nummer 9 Eerste divisie A 

 Kampioen Tweede divisie B – nummer 8 Eerste divisie B 

 Kampioen Tweede divisie C – nummer 9 Eerste divisie B 
 
De winnaars van bovenstaande wedstrijden plaatsen zich voor de Eerste divisie laag, najaar 2018. De 
verliezers plaatsen zich voor de Tweede divisie. 
 
De nummers 9 van de Tweede divisie A t/m D spelen volgens onderstaand schema voor 2 plaatsen in 
de Tweede divisie, 2018/’19. 

 1e ronde (neutraal terrein): 
a) Nummer 9, Tweede divisie A - Nummer 9, Tweede divisie D 
b) Nummer 9, Tweede divisie B - Nummer 9, Tweede divisie C 

 
De nummers 10, 11 en 12 van de Tweede divisie A t/m D degraderen rechtstreeks naar de Derde 
divisie. 

Derde divisie A t/m H (organisatie districten): 
De kampioenen van de Derde divisie A t/m H promoveren rechtstreeks naar de Tweede Divisie.  
 
De nummers 10 van de Derde divisie A t/m H spelen volgens onderstaand schema voor 2 plaatsen in 
de Derde divisie, 2018/’19: 

 1e ronde (neutraal terrein): 
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a) Nummer 10, Derde divisie A - Nummer 10, Derde divisie B 
b) Nummer 10, Derde divisie C - Nummer 10, Derde divisie D 
c) Nummer 10, Derde divisie E - Nummer 10, Derde divisie F 
d) Nummer 10, Derde divisie G - Nummer 10, Derde divisie H 

 2e ronde (neutraal terrein): 
o Winnaar a - Winnaar b 
o Winnaar c - Winnaar d 

 
De winnaars van de 2e ronde plaatsen zich voor de Derde divisie, 2018/’19. De verliezers van de 1e en 
2e ronde plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19 waartoe de nummers 10 behoren. 
 
De nummers 11 en 12 van de Derde divisie A t/m H degraderen rechtstreeks naar de Hoofdklasse van 
het district, waartoe de nummers 11 en 12 behoren.  

Hoofdklasse A t/m P (organisatie districten): 
De kampioenen van de Hoofdklasse A t/m P promoveren rechtstreeks naar de Derde divisie. 
 
De promotie-/degradatieregeling tussen Hoofdklasse en 1e klasse en lager wordt per district 
gepubliceerd. 
 
Gesloten Onder 14 competitie (organisatie betaald voetbal) 
De Onder 14 competitie voor betaald voetbal teams zal in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks 
gespeeld worden, waarbij vanuit de eindrangschikking van de twee poules A en B uit de najaarsreeks 
een herindeling zal plaatsvinden naar drie poules A, B en C in de voorjaarsreeks.  
 
In de najaarsreeks spelen de 23 teams in twee poules A en B eerst een halve competitie tegen elkaar 
en er zal niet om periodekampioenschappen gespeeld worden. 
 
De nummers één tot en met acht van de eindrangschikking in de najaar poule A zullen na de 
winterstop deelnemen aan de voorjaar poule A en spelen een hele competitie tegen elkaar. 
De nummers negen tot en met twaalf van de eindrangschikking in de najaar poule A zullen samen met 
de nummers één tot en met vier van de eindrangschikking van de najaar poule B na de winterstop 
deelnemen aan de voorjaar poule B en spelen een hele competitie tegen elkaar.  
De nummers vijf tot en met elf van de eindrangschikking in de najaar poule B zullen na de winterstop 
deelnemen aan de voorjaar poule C en spelen een hele competitie tegen elkaar.  
 
Voor het bepalen van de rangorde in de najaar poules is, indien het totaal aantal behaalde 
wedstrijdpunten gelijk is, het doelsaldo van belang. Is het doelsaldo gelijk dan is het aantal doelpunten 
“voor” beslissend. Is ook het aantal doelpunten “voor” gelijk, dan is het resultaat van de onderlinge 
competitiewedstrijd beslissend. Is dit ook gelijk dan wordt een beslissingswedstrijd of 
beslissingswedstrijdenreeks gespeeld. 
Voor de indeling van de Onder 14 competitie in het najaar van het nieuwe seizoen zal, behalve de 
inschrijving van het aantal deelnemende teams, ook gebruik gemaakt worden van de eindstanden in 
de Onder 13 competitie.  
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