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NAJAARS EREDIVISIE (ORGANISATIE BETAALD VOETBAL) 

De Eredivisie zal in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks gespeeld worden, waarbij vanuit de 
eindrangschikking van de najaarsreeks een herindeling zal plaatsvinden naar twee poules in de 
voorjaarsreeks.  
 
In de najaarsreeks spelen de veertien teams eerst een halve competitie (= dertien wedstrijden) tegen 
elkaar en er zal niet om periodekampioenschappen gespeeld worden. 
 
De nummers één tot en met acht van de eindrangschikking in de najaarsreeks zullen na de winterstop 
deelnemen aan de voorjaar Eredivisie. 
 
De nummers negen tot en met veertien van de eindrangschikking in de najaarsreeks zullen samen 
met de nummers één tot en met vier van de eindrangschikking van de najaar Eerste divisie na de 
winterstop deelnemen aan de voorjaar Eerste divisie hoog. 
 
Voor het bepalen van de rangorde in de najaar poule 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. 

VOORJAAR EREDIVISIE (ORGANISATIE BETAALD VOETBAL) 

In de voorjaarsreeks spelen de 8 teams een hele competitie (= veertien wedstrijden) tegen elkaar en 
er zal niet om periodekampioenschappen gespeeld worden. 
 
De kampioen van de voorjaar Eredivisie speelt tegen de bekerwinnaar van de Jeugdcup Onder 17 
een wedstrijd om de Supercup voor Onder 17, voorafgaand aan het nieuwe seizoen.  
 
Alle deelnemende acht teams handhaven zich in de Eredivisie voor deelname aan de Eredivisie 
competitie in het najaar van het nieuwe seizoen.  

NAJAAR EERSTE DIVISIE (ORGANISATIE BETAALD VOETBAL) 

De Eerste divisie zal in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks gespeeld worden, waarbij vanuit de 
eindrangschikking van de najaarsreeks een herindeling zal plaatsvinden naar twee poules in de 
voorjaarsreeks. 
 
In de najaarsreeks spelen de twaalf teams eerst een halve competitie (= elf wedstrijden) tegen elkaar 
en er zal niet om periodekampioenschappen gespeeld worden. 
 
De nummers één tot en met vier van de eindrangschikking in de najaarsreeks zullen samen met de 
nummers negen tot en met veertien van de eindrangschikking van de najaar Eredivisie na de 
winterstop deelnemen aan de voorjaar Eerste divisie hoog. 
 
De nummers vijf tot en met twaalf van de eindrangschikking in de najaarsreeks zullen na de 
winterstop deelnemen aan de voorjaar Eerste divisie laag. 
 
Voor het bepalen van de rangorde in de najaar poule 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 
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competitiewedstrijd beslissend. Is dit ook gelijk dan wordt een beslissingswedstrijd of 
beslissingswedstrijdenreeks gespeeld. 

VOORJAAR EERSTE DIVISIE HOOG (ORGANISATIE BETAALD VOETBAL)  

In de voorjaarsreeks spelen de tien teams een hele competitie (= achttien wedstrijden) tegen elkaar en 
er zal niet om periodekampioenschappen gespeeld worden. 
 
De nummers één tot en met zes van de eindrangschikking van de Eerste divisie hoog plaatsen zich 
voor de Eredivisie in het najaar van het nieuwe seizoen. 
 
De nummers zeven tot en met tien van de eindrangschikking van de Eerste divisie hoog plaatsen zich 
voor de Eerste divisie in het najaar van het nieuwe seizoen. 

VOORJAAR EERSTE DIVISIE LAAG (ORGANISATIE BETAALD VOETBAL)  

In de voorjaarsreeks spelen de acht teams een hele competitie (= veertien wedstrijden) tegen elkaar 
en er zal niet om periodekampioenschappen gespeeld worden. 
 
De nummers één tot en met vijf van de eindrangschikking van de Eerste divisie laag plaatsen zich 
voor de Eerste divisie in het najaar van het nieuwe seizoen. 
 
Nacompetitie tussen 1e en 2e divisie: 
De herkansers (nummers zes en zeven) van de Eerste divisie laag spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Tweede divisie A en B om één plaats in de eerste divisie. Organisatie in 
handen van organisatie betaald voetbal.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 7 1e div. laag   –  Laagst  geklasseerde PK 2e div. B  
b) Nr. 6 1e div. laag   –  Laagst geklasseerde  PK 2e div. A   
c) hoogst gekl. PK 2e div. B  –  Een na hoogst gekl. PK 2e div. A  
d) hoogst gekl. PK 2e div. A  –  Een na hoogst gekl. PK 2e div. B  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)  winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Eerste divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Tweede divisie, 2018/’19. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
Het elftal dat eindigt als laatste (achtste) in de eindrangschikking van de Eerste divisie laag, 
degradeert naar de Tweede divisie, 2018/’19.  
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TWEEDE DIVISIE POULES A EN B (ORGANISATIE ZEIST)  

Kampioenen: 
De kampioenen van de Tweede divisies A en B promoveren naar de Eerste divisie.  
 
Nacompetitie tussen 1e en 2e divisie: 
De herkansers (nummers zes en zeven) van de Eerste divisie laag spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Tweede divisie A en B om één plaats in de Eerste divisie. Organisatie in 
handen van organisatie betaald voetbal.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 7 1e div. laag   –  Laagst  geklasseerde PK 2e div. B  
b) Nr. 6 1e div. laag   –  Laagst geklasseerde  PK 2e div. A   
c) hoogst gekl. PK 2e div. B  –  Een na hoogst gekl. PK 2e div. A  
d) hoogst gekl. PK 2e div. A  –  Een na hoogst gekl. PK 2e div. B  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)  winnaar e  –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Eerste divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Tweede divisie, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 2e divisie A en 3e divisie AD: 
De herkansers (nummers tien en elf) van de Tweede divisie A spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Derde divisie A en D om één plaats in de Tweede divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 2e div. A   –  Laagst  geklasseerde PK 3e div. D 
b) Nr. 10 2e div. A   –  Laagst geklasseerde  PK 3e div. A   
c) hoogst gekl. PK 3e div. D  –  Een na hoogst gekl. PK 3e div. A  
d) hoogst gekl. PK 3e div. A  –  Een na hoogst gekl. PK 3e div. D  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a   – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Tweede divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e 
ronde en de finale plaatsen zich voor de Derde divisie, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 2e divisie B en 3e divisie BC: 
De herkansers (nummers tien en elf) van de Tweede divisie B spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Derde divisie B en C om één plaats in de Tweede divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 2e div. B   –  Laagst  geklasseerde PK 3e div. C 
b) Nr. 10 2e div. B   –  Laagst geklasseerde  PK 3e div. B 
c) hoogst gekl. PK 3e div. C  –  Een na hoogst gekl. PK 3e div. B  
d) hoogst gekl. PK 3e div. B –  Een na hoogst gekl. PK 3e div. C  



 
 
 | 1 september 2017 

Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen worden gewijzigd als gevolg van b.v. afgelastingen  P. 6 

 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Tweede divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e 
ronde en de finale plaatsen zich voor de Derde divisie, 2018/’19. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
De elftallen die eindigen als laatste (twaalfde) in de eindrangschikking van de Tweede divisie A en B 
degraderen naar de Derde divisie, 2018/’19.  
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DERDE DIVISIE POULES A TOT EN MET D (ORGANISATIE DISTRICTEN)  

Kampioenen: 
De kampioenen van de Derde divisies A tot en met D promoveren naar de Tweede divisie.  
 
Nacompetitie tussen 2e divisie A en 3e divisie AD: 
De herkansers (nummers tien en elf) van de Tweede divisie A spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Derde divisie A en D om één plaats in de Tweede divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 2e div. A   –  Laagst  geklasseerde PK 3e div. D 
b) Nr. 10 2e div. A   –  Laagst geklasseerde  PK 3e div. A   
c) hoogst gekl. PK 3e div. D  –  Een na hoogst gekl. PK 3e div. A  
d) hoogst gekl. PK 3e div. A  –  Een na hoogst gekl. PK 3e div. D  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e  –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Tweede divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e 
ronde en de finale plaatsen zich voor de Derde divisie, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 2e divisie B en 3e divisie BC: 
De herkansers (nummers tien en elf) van de Tweede divisie B spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Derde divisie B en C om één plaats in de Tweede divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 2e div. B   –  Laagst  geklasseerde PK 3e div. C 
b) Nr. 10 2e div. B   –  Laagst geklasseerde  PK 3e div. B 
c) hoogst gekl. PK 3e div. C  –  Een na hoogst gekl. PK 3e div. B  
d) hoogst gekl. PK 3e div. B –  Een na hoogst gekl. PK 3e div. C  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e  –   winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Tweede divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e 
ronde en de finale plaatsen zich voor de Derde divisie, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 3e divisie A en 4e divisie AF: 
De herkansers (nummers tien en elf) van de Derde divisie A spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Vierde divisie A en F om één plaats in de Derde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 3e div. A   –  Laagst  geklasseerde PK 4e div. F 
b) Nr. 10 3e div. A   –  Laagst geklasseerde  PK 4e div. A   
c) hoogst gekl. PK 4e div. F  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. A  
d) hoogst gekl. PK 4e div. A  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. F  
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2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g) Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Derde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Vierde divisie, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 3e divisie B en 4e divisie BC: 
De herkansers (nummers tien en elf) van de Derde divisie B spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Vierde divisie B en C om één plaats in de Derde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 3e div. B   –  Laagst  geklasseerde PK 4e div. C 
b) Nr. 10 3e div. B   –  Laagst geklasseerde  PK 4e div. B   
c) hoogst gekl. PK 4e div. C  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. B  
d) hoogst gekl. PK 4e div. B  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. C  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a   – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Derde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Vierde divisie, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 3e divisie C en 4e divisie DE: 
De herkansers (nummers tien en elf) van de Derde divisie C spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Vierde divisie D en E om één plaats in de Derde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 3e div. C   –  Laagst  geklasseerde PK 4e div. E 
b) Nr. 10 3e div. C   –  Laagst geklasseerde  PK 4e div. D   
c) hoogst gekl. PK 4e div. E  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. D  
d) hoogst gekl. PK 4e div. D  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. E  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a   – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Derde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Vierde divisie, 2018/’19. 
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Nacompetitie tussen 3e divisie D en 4e divisie GH: 
De herkansers (nummers tien en elf) van de Derde divisie D spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Vierde divisie G en H om één plaats in de Derde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 3e div. D   –  Laagst  geklasseerde PK 4e div. H 
b) Nr. 10 3e div. D   –  Laagst geklasseerde  PK 4e div. G   
c) hoogst gekl. PK 4e div. H  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. G  
d) hoogst gekl. PK 4e div. G –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. H  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Derde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Vierde divisie, 2018/’19. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
De elftallen die eindigen als twaalfde in de eindrangschikking van de Derde divisie A, B, C en D 
degraderen naar de Vierde divisie, 2018/’19.  
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VIERDE DIVISIE POULES A TOT EN MET H (ORGANISATIE DISTRICTEN)  

Kampioenen: 
De kampioenen van de vierde divisies A tot en met H promoveren naar de Derde divisie.  
 
Nacompetitie tussen 3e divisie A en 4e divisie AF: 
De herkansers (nummers tien en elf) van de Derde divisie A spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Vierde divisie A en F om één plaats in de Derde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 3e div. A   –  Laagst  geklasseerde PK 4e div. F 
b) Nr. 10 3e div. A   –  Laagst geklasseerde  PK 4e div. A   
c) hoogst gekl. PK 4e div. F  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. A  
d) hoogst gekl. PK 4e div. A  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. F  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a   – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g) Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Derde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Vierde divisie, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 3e divisie B en 4e divisie BC: 
De herkansers (nummers tien en elf) van de Derde divisie B spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Vierde divisie B en C om één plaats in de Derde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 3e div. B   –  Laagst  geklasseerde PK 4e div. C 
b) Nr. 10 3e div. B   –  Laagst geklasseerde  PK 4e div. B   
c) hoogst gekl. PK 4e div. C  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. B  
d) hoogst gekl. PK 4e div. B  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. C  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Derde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Vierde divisie, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 3e divisie C en 4e divisie DE: 
De herkansers (nummers tien en elf) van de Derde divisie C spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Vierde divisie D en E om één plaats in de Derde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 3e div. C   –  Laagst  geklasseerde PK 4e div. E 
b) Nr. 10 3e div. C   –  Laagst geklasseerde  PK 4e div. D   
c) hoogst gekl. PK 4e div. E  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. D  
d) hoogst gekl. PK 4e div. D  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. E  
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2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Derde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Vierde divisie, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 3e divisie D en 4e divisie GH: 
De herkansers (nummers tien en elf) van de Derde divisie D spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Vierde divisie G en H om één plaats in de Derde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 3e div. D   –  Laagst  geklasseerde PK 4e div. H 
b) Nr. 10 3e div. D   –  Laagst geklasseerde  PK 4e div. G   
c) hoogst gekl. PK 4e div. H  –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. G  
d) hoogst gekl. PK 4e div. G –  Een na hoogst gekl. PK 4e div. H  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Derde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Vierde divisie, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie A en Hoofdklasse AC:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie A spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse A en C om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. A   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. C 
b) Nr. 10 4e div. A   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. A   
c) hoogst gekl. PK hfd. C  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. A  
d) hoogst gekl. PK hfd. A –  Een na hoogst gekl. PK hfd. C  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
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Nacompetitie tussen 4e divisie B en Hoofdklasse DE:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie B spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse D en E om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. B   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. E 
b) Nr. 10 4e div. B   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. D   
c) hoogst gekl. PK hfd. E  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. D  
d) hoogst gekl. PK hfd. D –  Een na hoogst gekl. PK hfd. E  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie C en Hoofdklasse FG:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie C spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse F en G om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. C  –  Laagst  geklasseerde PK hfd. G 
b) Nr. 10 4e div. C   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. F   
c) hoogst gekl. PK hfd. G  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. F  
d) hoogst gekl. PK hfd. F –  Een na hoogst gekl. PK hfd. G  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a   – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie D en Hoofdklasse HJ:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie D spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse H en J om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. D   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. J 
b) Nr. 10 4e div. D   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. H   
c) hoogst gekl. PK hfd. J  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. H  
d) hoogst gekl. PK hfd. H –  Een na hoogst gekl. PK hfd. J  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
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Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie E en Hoofdklasse IK:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie A spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse I en K om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. E   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. K 
b) Nr. 10 4e div. E   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. I   
c) hoogst gekl. PK hfd. K  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. I  
d) hoogst gekl. PK hfd. I –  Een na hoogst gekl. PK hfd. K  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie F en Hoofdklasse BL:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie F spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse B en L om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. F   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. L 
b) Nr. 10 4e div. F   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. B   
c) hoogst gekl. PK hfd. L  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. B  
d) hoogst gekl. PK hfd. B –  Een na hoogst gekl. PK hfd. L  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie G en Hoofdklasse MP:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie G spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse M en P om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. G   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. P 
b) Nr. 10 4e div. G  –  Laagst geklasseerde  PK hfd. M   
c) hoogst gekl. PK hfd. P  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. M  
d) hoogst gekl. PK hfd. M –  Een na hoogst gekl. PK hfd. P  
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2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie H en Hoofdklasse NO:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie H spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse N en O om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. H   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. O 
b) Nr. 10 4e div. H   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. N   
c) hoogst gekl. PK hfd. O  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. N  
d) hoogst gekl. PK hfd. N –  Een na hoogst gekl. PK hfd. O  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar c    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
De elftallen die eindigen als nummer 12 en evt. nr. 13 in de eindrangschikking van de vierde divisie A 
tot en met H, degraderen naar de hoofdklasse van het district, waartoe de betreffende vereniging 
geografisch behoort.  
 

  



 
 
 | 1 september 2017 

Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen worden gewijzigd als gevolg van b.v. afgelastingen  P. 15 

HOOFDKLASSE (ORGANISATIE DISTRICTEN)  

Kampioenen: 
De kampioenen van de hoofdklassen promoveren naar de vierde divisie.  
 
Nacompetitie tussen 4e divisie A en Hoofdklasse AC:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie A spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse A en C om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. A   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. C 
b) Nr. 10 4e div. A   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. A   
c) hoogst gekl. PK hfd. C  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. A  
d) hoogst gekl. PK hfd. A –  Een na hoogst gekl. PK hfd. C  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie B en Hoofdklasse DE:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie B spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse D en E om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. B   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. E 
b) Nr. 10 4e div. B   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. D   
c) hoogst gekl. PK hfd. E  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. D  
d) hoogst gekl. PK hfd. D –  Een na hoogst gekl. PK hfd. E  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie C en Hoofdklasse FG:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie C spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse F en G om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. C  –  Laagst  geklasseerde PK hfd. G 
b) Nr. 10 4e div. C   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. F   
c) hoogst gekl. PK hfd. G  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. F  
d) hoogst gekl. PK hfd. F –  Een na hoogst gekl. PK hfd. G  
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2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie D en Hoofdklasse HJ:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie D spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse H en J om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. D   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. J 
b) Nr. 10 4e div. D   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. H   
c) hoogst gekl. PK hfd. J  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. H  
d) hoogst gekl. PK hfd. H –  Een na hoogst gekl. PK hfd. J  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie E en Hoofdklasse IK:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie A spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse I en K om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. E   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. K 
b) Nr. 10 4e div. E   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. I   
c) hoogst gekl. PK hfd. K  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. I  
d) hoogst gekl. PK hfd. I –  Een na hoogst gekl. PK hfd. K  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie F en Hoofdklasse BL:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie F spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse B en L om één plaats in de Vierde divisie.  
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1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. F   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. L 
b) Nr. 10 4e div. F   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. B   
c) hoogst gekl. PK hfd. L  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. B  
d) hoogst gekl. PK hfd. B –  Een na hoogst gekl. PK hfd. L  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie G en Hoofdklasse MP:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie G spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse M en P om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. G   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. P 
b) Nr. 10 4e div. G  –  Laagst geklasseerde  PK hfd. M   
c) hoogst gekl. PK hfd. P  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. M  
d) hoogst gekl. PK hfd. M –  Een na hoogst gekl. PK hfd. P  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 
 
Nacompetitie tussen 4e divisie H en Hoofdklasse NO:  
De herkansers (nummers tien en elf) van de Vierde divisie H spelen een nacompetitie met de 
periodekampioenen uit de Hoofdklasse N en O om één plaats in de Vierde divisie.  
 
1e ronde, 2 juni 2018:  
a) Nr. 11 4e div. H   –  Laagst  geklasseerde PK hfd. O 
b) Nr. 10 4e div. H   –  Laagst geklasseerde  PK hfd. N   
c) hoogst gekl. PK hfd. O  –  Een na hoogst gekl. PK hfd. N  
d) hoogst gekl. PK hfd. N –  Een na hoogst gekl. PK hfd. O  
 
2e ronde, 9 juni 2018:  
e) Winnaar b    – winnaar d 
f) Winnaar a    – winnaar c 
 
Finale, 16 juni 2018, neutraal terrein: 
g)   Winnaar e   –  winnaar f  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Vierde divisie 2018/’19. De verliezers van de 1e/2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2018/’19. 



 
 
 | 1 september 2017 

Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen worden gewijzigd als gevolg van b.v. afgelastingen  P. 18 

 
Nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1e klasse:  
Per district wordt de promotie-/degradatieregeling tussen Hfd/1e klasse en lager gepubliceerd. 
 

GESLOTEN ONDER 16 COMPETITIE (ORGANISATIE BETAALD VOETBAL) 

De Onder 16 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 twee poules A en B in de voorjaarsreeks.  
 
In de najaarsreeks spelen zeven teams in poules A en zeven teams in poule B eerst een hele 
competitie tegen elkaar en er zal niet om periodekampioenschappen gespeeld worden. 
 
De nummers één tot en met drie van de eindrangschikking in de najaar poule A zullen samen met de 
nummers één tot en met drie van de eindrangschikking van de najaar poule B na de winterstop 
deelnemen aan de voorjaar poule A en spelen een hele competitie tegen elkaar. 
 
De beste nummer vier uit de beide poules A en B zal als zevende team aan de voorjaar poule A 
deelnemen.  
Daarbij geldt voor de beide nummers vier dat het aantal behaalde wedstrijdpunten bepalend is. Indien 
dit geen beslissing geeft zal het doelsaldo bepalend zijn en indien dit geen beslissing geeft het aantal 
vóór gescoorde doelpunten.  
Indien dit nog geen beslissing oplevert, zal het aantal wedstrijdpunten welke behaald zijn tegen de 
nummers één tot en met drie in de poule bepalend zijn. Mocht dit nog beslissing opleveren dan zal  
het doelsaldo en vervolgens het aantal gescoorde doelpunten vóór tegen de bovenste drie teams uit 
de poule van toepassing zijn.     
 
De nummers vijf tot en met zeven van de eindrangschikking in de najaar poules A en B zullen samen 
met de niet beste nummer vier uit beide poules na de winterstop deelnemen aan de voorjaar poule B 
en spelen een hele competitie tegen elkaar.  
 
De indeling van de Onder 16 competitie in het najaar van het nieuwe seizoen zal, behalve de 
inschrijving van het aantal deelnemende teams, wederom regionaal tot stand komen.   
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Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

Woudenbergseweg 56-58  3707 HX  Zeist 

Postbus 515  3700 AM  Zeist 

 

Tel: 0343 49 92 11 

Fax: 0343 49 91 99 

Email: av@knvb.nl 

 

Bank: ING-bank NL45INGB0670000132 

BTW: NL002691346.B01 

KvK: 40478591 Utrecht 


