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Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2017/'18 veldvoetbal 
 

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 2018/’19. 

• De elftallen die tijdens het seizoen een periode veroveren plaatsen zich eveneens direct voor deelname aan 
de districtsbekercompetitie voor standaardelftallen voor het seizoen 2018/'19. 

• De nummers 12 en 13 van de reserve hoofdklasse A spelen volgens het hieronder vastgestelde schema 
samen met de periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B promotie-/degradatiewedstrijden voor 
één (1) 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 het hieronder vastgestelde schema 
samen met de nummers 12 en 13 van de reserve hoofdklasse A promotie-/degradatiewedstrijden voor één 
(1) plaats in de reserve hoofdklasse. 

• De nummers 12 en 13 van de reserve 1e klasse A en B spelen volgens het hieronder vastgestelde schema 
samen met de periodekampioenen van de reserve 2e klasse A t/m D promotie-/degradatiewedstrijden voor 
twee (2) plaatsen in de reserve 1e klasse.  

• De nummers 14 van de reserve 1e klasse A en B degraderen naar de reserve 2e klasse. 
 

Reserve 2e klasse A t/m D  

• De kampioenen promoveren naar de reserve 1e klasse. 

• De periodekampioenen van de reserve 2e klasse A t/m D spelen volgens het hieronder vastgestelde schema 
samen met de nummers 12 en 13 van de reserve 1e klasse A en B promotie-/degradatiewedstrijden voor 
twee (2) plaatsen in de reserve 1e klasse.  

• De nummers 10 en 11 van de reserve 2e klasse A t/m D spelen volgens het hieronder vastgestelde schema 
samen met de periodekampioenen van de reserve 3e klassen A t/m H promotie-/degradatiewedstrijden voor 
vier (4) plaatsen in de reserve 2e klasse.  

• De nummers 12 van de reserve 2e klasse A t/m D degraderen naar de reserve 3e klasse. 
 
Reserve 3e klasse A t/m H 

• De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse. 

• De periodekampioenen van de 3e klasse A t/m H spelen samen met de nummers 10 en 11 van de 2e klasse 
A t/m D volgens het hieronder vastgestelde schema promotiewedstrijden voor vier (4) plaatsen in de reserve 
2e klasse.  

• De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 4e klasse. 
 
Reserve 4e klasse 01 t/m 20 

• De kampioenen promoveren naar de reserve 3e klasse.  

• Degradatie uit deze klasse is niet mogelijk. Vrije inschrijving voor de reserve 4e klasse. 
 

Reserve 5e en 6e klasse en veteranenklassen  

• Deze klassen zullen worden beschouwd als recreatieve competities. Vrije inschrijving voor deze klassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Seizoen 2017/’18 | Oktober 2017 

 
   P. 3 

 

Reserve-elftallen zondagvoetbal 
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 2018/’19. 

• De elftallen die tijdens het seizoen een periode veroveren plaatsen zich eveneens direct voor deelname aan 
de districtsbekercompetitie voor standaardelftallen voor het seizoen 2018/’19. 

• De nummers 12 en 13 van de reserve hoofdklasse A spelen volgens het hieronder vastgestelde schema 
samen met de periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B promotie-/degradatiewedstrijden voor 
één (1) plaats in de reserve hoofdklasse. 

• De nummer 14 van de reserve hoofdklasse A 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 het hieronder vastgestelde schema 
samen met de nummers 12 en 13 van de reserve hoofdklasse A promotie-/degradatiewedstrijden voor één 
(1) plaats in de reserve hoofdklasse.  

• De nummers 12 en 13 van de reserve 1e klasse A en B spelen volgens het hieronder vastgestelde schema 
samen met de periodekampioenen van de reserve 2e klasse A t/m D promotie-/degradatiewedstrijden voor 
twee (2) plaatsen in de reserve 1e klasse.  

• De nummers 14 van de reserve 1e klasse A en B degraderen naar de reserve 2e klasse.  
 
Reserve 2e klasse A t/m D 

• De kampioenen promoveren naar de reserve 1e klasse. 

• De periodekampioenen van de reserve 2e klasse A t/m D spelen volgens het hieronder vastgestelde schema 
samen met de nummers 12 en 13 van de reserve 1e klasse A en B promotie-/degradatiewedstrijden voor 
twee (2) plaatsen in de reserve 1e klasse.  

• De nummers 10 en 11 van de reserve 2e klasse A t/m D spelen volgens het hieronder vastgestelde schema 
samen met de periodekampioenen van de reserve 3e klasse A t/m H promotie-/degradatiewedstrijden voor 
vier (4) plaatsen in de reserve  2e klasse.  

• De nummers 12 van de reserve 2e klasse A t/m D degraderen naar de reserve 3e klasse.  
 
Reserve 3e klasse A t/m H 

• De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse. 

• De periodekampioenen van de reserve 3e klasse A t/m H spelen volgens het hieronder vastgestelde schema 
samen met de nummers 10 en 11 van de reserve 2e klasse A t/m D promotie-/degradatiewedstrijden voor 
vier (4) plaatsen in de reserve 2e klasse.  

• De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 4e klasse.  
 
Reserve 4e klasse 01 t/m 16 

• De kampioenen promoveren naar de reserve 3e klasse.  

• Degradatie uit deze klasse is niet mogelijk. Vrije inschrijving voor de reserve 4e klasse. 
 
Reserve 5e,  6e, 7e en 8e klasse en Veteranenklassen 

• Deze klassen zullen worden beschouwd als recreatieve competities. Vrije inschrijving voor deze klassen. 
  



 
 
Seizoen 2017/’18 | Oktober 2017 

 
   P. 4 

 

Schema’s promotie-/degradatie wedstrijden reserve A categorie zaterdag en zondag 
 
Res. Hoofdklasse A / Res. 1e klasse A en B: 
1e ronde: 
a) Nr. 13 reserve Hoofdklasse A   – Laagst geklasseerde PK res. 1e kl. B 
b) Nr. 12 reserve Hoofdklasse A   – Laagst geklasseerde PK res. 1e kl. A 
c) Hoogst geklasseerde PK  res. 1e kl. B – Een na hoogst geklasseerde PK res. 1e kl. A 
d) Hoogst geklasseerde PK  res. 1e kl. A – Een na hoogst geklasseerde PK res. 1e kl. B

  
2e ronde: 
e) Winnaar b   – winnaar d   
f) Winnaar a   – winnaar c 
 
Finale: 
g) Winnaar e  – winnaar f 
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de reserve Hoofdklasse, 2018/’19. De verliezers van de 1e / 
2e ronde en finale plaatsen zich voor de reserve 1e klasse, 2018/’19. 
 
 
Res. 1e klasse A / Res. 2e klasse A en B: 
1e ronde: 
a) Nr. 13 reserve 1e klasse A   – Laagst geklasseerde PK res. 2e kl. B 
b) Nr. 12 reserve 1e klasse A   – Laagst geklasseerde PK res. 2e kl. A 
c) Hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. B  – Een na hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. A 
d) Hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. A  – Een na hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. B

  
2e ronde: 
e) Winnaar b   – winnaar d   
f) Winnaar a   – winnaar c 
 
Finale: 
g) Winnaar e  – winnaar f 
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de reserve 1e klasse, 2018/’19. De verliezers van de 1e / 2e 
ronde en finale plaatsen zich voor de reserve 2e klasse, 2018/’19. 
 
 
Res. 1e klasse B / Res. 2e klasse C en D: 
1e ronde: 
a) Nr. 13 reserve 1e klasse B   – Laagst geklasseerde PK res. 2e kl. D 
b) Nr. 12 reserve 1e klasse B   – Laagst geklasseerde PK res. 2e kl. C 
c) Hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. D  – Een na hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. C 
d) Hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. C  – Een na hoogst geklasseerde PK res. 2e kl. D

  
2e ronde: 
e) Winnaar b   – winnaar d   
f) Winnaar a   – winnaar c 
 
Finale: 
g) Winnaar e  – winnaar f 
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de reserve 1e klasse, 2018/’19. De verliezers van de 1e / 2e 
ronde en finale plaatsen zich voor de reserve 2e klasse, 2018/’19. 
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Res. 2e klasse A / Res. 3e klasse A en B: 
1e ronde: 
a) Nr. 11 reserve 2e klasse A   – Laagst geklasseerde PK res. 3e kl. B 
b) Nr. 10 reserve 2e klasse A   – Laagst geklasseerde PK res. 3e kl. A 
c) Hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. B  – Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. A 
d) Hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. A  – Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. B

  
2e ronde: 
e) Winnaar b   – winnaar d   
f) Winnaar a   – winnaar c 
 
Finale: 
g) Winnaar e  – winnaar f 
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de reserve 2e klasse, 2018/’19. De verliezers van de 1e / 2e 
ronde en finale plaatsen zich voor de reserve 3e klasse, 2018/’19. 
 
 
Res. 2e klasse B / Res. 3e klasse C en D: 
1e ronde: 
a) Nr. 11 reserve 2e klasse B   – Laagst geklasseerde PK res. 3e kl. D 
b) Nr. 10 reserve 2e klasse B   – Laagst geklasseerde PK res. 3e kl. C 
c) Hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. D  – Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. C 
d) Hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. C  – Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. D

  
2e ronde: 
e) Winnaar b   – winnaar d   
f) Winnaar a   – winnaar c 
 
Finale: 
g) Winnaar e  – winnaar f 
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de reserve 2e klasse, 2018/’19. De verliezers van de 1e / 2e 
ronde en finale plaatsen zich voor de reserve 3e klasse, 2018/’19. 
 
 
Res. 2e klasse C / Res. 3e klasse E en F: 
1e ronde: 
a) Nr. 11 reserve 2e klasse C   – Laagst geklasseerde PK res. 3e kl. F 
b) Nr. 10 reserve 2e klasse C   – Laagst geklasseerde PK res. 3e kl. E 
c) Hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. F  – Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. E 
d) Hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. E  – Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. F

  
2e ronde: 
e) Winnaar b   – winnaar d   
f) Winnaar a   – winnaar c 
 
Finale: 
g) Winnaar e  – winnaar f 
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de reserve 2e klasse, 2018/’19. De verliezers van de 1e / 2e 
ronde en finale plaatsen zich voor de reserve 3e klasse, 2018/’19. 
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Res. 2e klasse D / Res. 3e klasse G en H: 
1e ronde: 
a) Nr. 11 reserve 2e klasse D   – Laagst geklasseerde PK res. 3e kl. H 
b) Nr. 10 reserve 2e klasse D   – Laagst geklasseerde PK res. 3e kl. G 
c) Hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. H  – Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. G 
d) Hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. G  – Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e kl. H

  
2e ronde: 
e) Winnaar b   – winnaar d   
f) Winnaar a   – winnaar c 
 
Finale: 
g) Winnaar e  – winnaar f 
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de reserve 2e klasse, 2018/’19. De verliezers van de 1e / 2e 
ronde en finale plaatsen zich voor de reserve 3e klasse, 2018/’19. 
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Vrouwenvoetbal veldvoetbal zaterdag en zondag, B-categorie 
 
4e klasse (categorie B)  

• De kampioenen promoveren verplicht naar de 3e klasse.  

• Eventuele vrijgekomen plaatsen in de 3e klasse worden opgevuld met de elftallen die deze plaatsen willen 
opvullen. 

• Degradatie is niet mogelijk. Inschrijving vanuit de lagere klasse voor deelname aan de 4e klasse gebeurt op 
basis van de promotie vanuit de 5e klasse en op basis van vrijwillige inschrijving via het inschrijfformulier. 

 
5e klasse (categorie B)  

• Deze klassen zullen worden beschouwd als recreatieve competities. Evenwel zullen de kampioenen van de 
5e klasse kunnen promoveren naar de respectievelijk 4e klasse. De competities in deze klasse kennen geen 
degradatieregeling. Inschrijving voor deelname aan deze competitie geschiedt via het inschrijfformulier. 
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Promotie-/degradatieregeling junioren seizoen 2017/'18  veldvoetbal 
 
JO19 Competitie  
 
Voor de promotie-/ degradatieregeling JO19 landelijk (4e divisie en hoofdklasse) klik op onderstaande link: 
 
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/5772/knvb-pd-regelingen-jo-19-17-18  
 
Hoofdklasse A, B en C (categorie A)  

• De nummers 11 en lager van de hoofdklasse A, B en C degraderen rechtstreeks naar de 1e klasse van het 
district waar zij toe behoren. 

  
1e klasse 01 t/m 07 (categorie A) (zaterdag) 

• De nummers 1 t/m 3 van de 1e klasse 01 t/m 07 plaatsen zich voor de promotiepoule. Verder plaatsen 
de drie beste nummers 4 zich ook voor de promotiepoule. De drie beste nummers 4 worden berekend 
aan de hand van het gemiddeld aantal punten. 

• De nummers 1 en 2 van de promotiepoules promoveren naar de Hoofdklasse. 
 
1e klasse 09 t/m 12 (categorie A) (zondag) 

• De nummers 1 t/m 3 van de 1e klasse 09 t/m 12 plaatsen zich voor de promotiepoule. 

• De nummers 1 en 2 van de promotiepoule promoveren naar de hoofdklasse. 
 
2e klasse (categorie B)  

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 
3e klasse (categorie B)  

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 
O-18 competitie (eerstejaars) (categorie B) 

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 
 
JO17 Competitie 
 
Voor de promotie-/ degradatieregeling JO17 landelijk (4e divisie en hoofdklasse) klik op onderstaande link: 
 
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/5775/knvb-pd-regelingen-jo-17-17-18  
 
Hoofdklasse A, B en C (zondag) (categorie A)  

• De nummers 11 en 12 van de hoofdklasse A, B en C degraderen rechtstreeks naar de 1e klasse van het 
district waar zij toe behoren.  

 
1e klasse 01 t/m 09 (categorie A) (zaterdag) 

• De nummers 1 en 2 van de 1e klasse 01 t/m 09 plaatsen zich voor de promotiepoule. Verder plaatsen de 
zes beste nummers 3 zich ook voor de promotiepoule. De zes beste nummers 3 worden berekend aan 
de hand van het gemiddeld aantal punten. 

• De nummers 1 en 2 van de promotiepoules promoveren naar de hoofdklasse. 
 
1e klasse 10 t/m 12 (categorie A) (zondag) 

• De nummers 1 t/m 4 van de 1e klasse 10 t/m 12 plaatsen zich voor de promotiepoule.  

• De nummers 1 en 2 van de promotiepoule promoveren naar de hoofdklasse. 
 
2e klasse (categorie B)  

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/5772/knvb-pd-regelingen-jo-19-17-18
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/5775/knvb-pd-regelingen-jo-17-17-18
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3e klasse (categorie B) 

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving.  
 
4e klasse (categorie B)  

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 
O-16 competitie (eerstejaars) (categorie B) 

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 
 
JO15 Competitie 
 
Voor de promotie-/ degradatieregeling JO15 landelijk (4e divisie en hoofdklasse) klik op onderstaande link: 
 
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/5779/knvb-pd-regelingen-jo-15-17-18  
 
Hoofdklasse A, B en C (categorie A) 

• De nummers 11 en 12 van de hoofdklasse A, B en C degraderen rechtstreeks naar de 1e klasse van het 
district waar zij toe behoren. 

 
1e klasse 01 t/m 07 (categorie A) (zaterdag) 

• De nummers 1 t/m 3 van de 1e klasse 01 t/m 07 plaatsen zich voor de promotiepoule. Verder plaatsen 
de drie beste nummers 4 zich ook voor de promotiepoule. De vier beste nummers 3 worden berekend 
aan de hand van het gemiddeld aantal punten. 

• De nummers 1 en 2 van de promotiepoules promoveren naar de hoofdklasse. 

• Teams met dispensatiespelers komen niet in aanmerking voor promotie naar de hoofdklasse. 
 
1e klasse 08 en 09 (categorie A) (zondag) 

• De nummers 1 t/m 6 van de 1e klasse 08 en 09 plaatsen zich voor de promotiepoule.  

• De nummers 1 en 2 van de promotiepoule promoveren naar de hoofdklasse. 

• Teams met dispensatiespelers komen niet in aanmerking voor promotie naar de hoofdklasse. 
 
2e klasse (categorie B) 

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 
3e klasse (categorie B) 

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 

•  
4e klasse (categorie B) 

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 
O-14 competitie (eerstejaars) (categorie B) 

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 
 
 
 
 
 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/5779/knvb-pd-regelingen-jo-15-17-18
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JO13 Competitie 
 
Voor de promotie-/ degradatieregeling JO13 landelijk (3e divisie en hoofdklasse) klik op onderstaande link: 
 
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/5782/knvb-pd-regelingen-jo-13  
 
 
Hoofdklasse A, B en C (categorie A) 

• De nummers 11 en lager degraderen rechtstreeks naar de 1e klasse van het district waar zij toe behoren. 
 
1e klasse 01 t/m 12 (categorie A) 

• De nummers 1 t/m 3 van de 1e klasse 01 t/m 12 plaatsen zich voor de promotiepoule.  

• De nummers 1 en 2 van de promotiepoules promoveren naar de hoofdklasse. 

• Teams met dispensatiespelers komen niet in aanmerking voor promotie naar de hoofdklasse. 
 
2e klasse (categorie B) 

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 
3e klasse (categorie B) 

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 
4e klasse (categorie B) 

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 

5e klasse (categorie B) 

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 
JO-12 competitie (eerstejaars) (categorie B) 

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 
JO13 7-tallen (half veld) (categorie B) 

• Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
 
 
MO Competities 
 
Hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse, 3e klasse (categorie B) 

• 5 Geen promotie en geen degradatie regeling. 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 

 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/5782/knvb-pd-regelingen-jo-13

