
 

Zaterdagvoetbal - standaard 
1e klasse (C) 

De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse. 
De periodekampioenen spelen met de overige periodekampioenen van alle 1

e
 klassen en de nummers 11 en 12 

van de hoofdklassen in zeven poules van drie een halve competitie. De poulewinnaars promoveren naar de 
hoofdklasse. (organisatie nacompetitie Landelijk).  
Voor de volgorde van deze wedstrijden en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar het 
Landelijke gedeelte. 
 
De nummers 11 en 12 spelen samen met de periodekampioenen van de 2e klasse E en F om behoud in de  
1e klasse. 
Wedstrijdschema: zie bij de 2e klasse. 
De nummers 13 en 14 degraderen naar de 2e klasse. 
 
2e klasse (E – F) 

De kampioenen promoveren naar de 1e klasse. 
De 6 periodekampioenen spelen samen met de herkansers uit de 1e klasse C om twee promotieplaatsen c.q. 
behoud in de 1e klasse volgens het navolgende schema: 
 
Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 

    reeks 1    return 

1: nr. 12 van 1C - per. 2 van 2F  per. 2 van 2F - nr. 12 1C 

2: per. 3 van 2E - nr. 11 van 1C   nr. 11 van 1C - per. 3 van 2E 

3: per. 2 van 2E - per. 1 van 2F  per. 1 van 2F - per. 2 van 2E 

4: per. 3 van 2F - per. 1 van 2E   per. 1 van 2E - per. 3 van 2F  

 

    reeks 2  return 

5: winnaar wd 1 - winnaar wd 3  winnaar wd 3 - winnaar wd 1 

6: winnaar wd 2 - winnaar wd 4  winnaar wd 4 - winnaar wd 2 

 
De nummers 13 en 14 degraderen naar de 3e klasse. 
Wedstrijdschema: zie bij de 3e klasse. 
De nummers 11 en 12 spelen samen met de periodekampioenen van de 3e klassen A t/m D om behoud. 
 
3e klasse (A t/m D) 

De kampioenen promoveren naar de 2e klasse. 
De 12 periodekampioenen spelen samen met de herkansers uit de 2e klassen E en F om vier promotieplaatsen 
c.q. behoud in de 2e klasse volgens het navolgende schema: 
 
Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 

    reeks 1   return 

1: nr. 12 van 2E - per. 2 van 3B  per. 2 van 3B - nr. 12 van 2E 

2: per. 3 van 3A - nr. 11 van 2E   nr. 11 van 2E - per. 3 van 3A  

3: per. 2 van 3A - per. 1 van 3B  per. 1 van 3B - per. 2 van 3A 

4: per. 3 van 3B - per. 1 van 3A   per. 1 van 3A - per. 3 van 3B  

 

     reeks 2  return 

5: winnaar wd 1 - winnaar wd 3  winnaar wd 3 - winnaar wd 1 

6: winnaar wd 2 - winnaar wd 4  winnaar wd 4 - winnaar wd 2 

 

    reeks 1  return 

1: nr. 12 van 2F - per. 2 van 3D  per. 2 van 3D - nr. 12 van 2F 

2: per. 3 van 3C - nr. 11 van 2F   nr. 11 van 2F - per. 3 van 3C  

3: per. 2 van 3C - per. 1 van 3D  per. 1 van 3D - per. 2 van 3C 

4: per. 3 van 3D - per. 1 van 3C   per. 1 van 3C - per. 3 van 3D  

 

     reeks 2  return 

5: winnaar wd 1 - winnaar wd 3  winnaar wd 3 - winnaar wd 1 

6: winnaar wd 2 - winnaar wd 4  winnaar wd 4 - winnaar wd 2 

 
De nummers 11 spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klassen A t/m E om behoud. 
Wedstrijdschema: zie bij de 4e klasse. 
De nummers 12 degraderen naar de 4e klasse. 
 
 
 
 



 

4e klasse (A t/m E) 

De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 3e klasse. 
De 15 periodekampioenen en de 4 nummers 11 van de 3e klassen A t/m D spelen via poules om zes plaatsen voor 
promotie c.q. behoud in de 3e klasse. De poulewinnaars van deze wedstrijden promoveren naar c.q. blijven in de 
3e klasse, behalve in poule 6 en 7, die hebben een andere regeling. 
 

Promotiepoule-indeling 

 1e genoemd  2e genoemd  3e genoemd 

poule 1 1e periode 4A  - 3e periode 4B - 3e periode 4C 

poule 2 nr. 11 van 3A  - 2e periode 4A - 1e periode 4C 

poule 3 nr. 11 van 3B  - 1e periode 4B - 3e periode 4A 

poule 4 nr. 11 van 3C  - 3e periode 4D - 2e periode 4B 

poule 5 2e periode 4D  - 2e periode 4C - 3e periode 4E 

 
De promotiepoules spelen een halve competitie volgens onderstaand schema: 
Ieder speelt een thuiswedstrijd. 

1e wedstrijd : 1e genoemd  - 2e genoemd 

2e wedstrijd : 3e genoemd  - verliezer 1e wedstrijd 

3e wedstrijd : 3e genoemd  - winnaar 1e wedstrijd 

 
De elftallen in poule 6 en 7 spelen een halve finale op neutraal terrein. 

poule 6 nr. 11 van 3D  - 1e periode 4E 

poule 7 2e periode 4E  - 1e periode 4D 

 
De winnaars van poule 6 en 7 spelen een finale op neutraal terrein voor één promotieplaats. 

winnaar poule 6  - winnaar poule 7 

 

Zaterdagvoetbal - reserve 
Hoofdklasse (A) 

De kampioen speelt met de andere districtskampioenen om het Kampioenschap van Nederland voor reserve 
hoofdklasse-elftallen zaterdagamateurvoetbal. 
De kampioen en de periodekampioenen c.q. vervangende periodekampioen(en) nemen het volgend seizoen deel 
aan de KNVB-districtsbeker van Zuid I. 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 1e klasse. 
De nummer 10 speelt samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A en B om één plaats in de reserve 
hoofdklasse (behoud). 
Wedstrijdschema: zie bij de reserve 1e klasse. 
 
1e klasse (A - B) 

De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de reserve hoofdklasse. 
De 6 periodekampioenen spelen samen met de nummer 10 van de reserve hoofdklasse om één promotieplaats 
naar c.q. behoud in de reserve hoofdklasse. 
 
wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 

    reeks 1  return 

1: per. 1 van A - per. 2 van B  per. 2 van B - per. 1 van A 

2: per. 3 van A - per. 1 van B  per. 1 van B - per. 3 van A 

3: per. 3 van B - per. 2 van A  per. 2 van A - per. 3 van B 

 

    reeks 2  return 

4: nr.10 van hfdkl.- winnaar wd 1  winnaar wd 1 - nr. 10 van hfdkl. 

5: winnaar wd 2    - winnaar wd 3  winnaar wd 3 - winnaar wd 2 

 

    reeks 3      

6: winnaar wd 4 - winnaar wd 5  (1 wedstrijd op neutraal terrein) 

 
De nummers 10 spelen samen met de periodekampioenen van de reserve 2e klassen A t/m D om behoud. 
Wedstrijdschema: zie bij de reserve 2e klasse. 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 2e klasse. 
 
2e klasse (A t/m D) 

De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de reserve 1e klasse. 
De 12 periodekampioenen spelen samen met de nummers 10 van de 1e klassen A en B om vier promotieplaatsen 
naar c.q. behoud in de reserve 1e klasse. 
 
 
 



 

Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 

     reeks 1  return 

1: per. 1 van 2A*- per. 2 van 2B*  per. 2 van 2B - per. 1 van 2A 

2: per. 3 van 2A - per. 1 van 2B  per. 1 van 2B - per. 3 van 2A 

3: per. 3 van 2B - per. 2 van 2A  per. 2 van 2A - per. 3 van 2B 

 

     reeks 2  return 

4: nr. 10 van 1A*- winnaar wd 1  winnaar wd 1 - nr. 10 van 1A 

5: winnaar wd 2 - winnaar wd 3  winnaar wd 3 - winnaar wd 2 

 
* voor 2A moet ook gelezen worden 2C  
* voor 2B moet ook gelezen worden 2D  
* voor 1A moet ook gelezen worden 1B  
 
De nummers 10 spelen samen met de periodekampioenen van de reserve 3e klassen A t/m H om behoud. 
Wedstrijdschema: zie bij de reserve 3e klasse. 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 3e klasse. 
 
3e klasse (A t/m H) 

De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse. 
De 24 periodekampioenen en de nummers 10 van de 2e klassen A t/m D spelen via poules om tien plaatsen voor 
promotie c.q. behoud in de reserve 2e klasse. De poulewinnaars van deze wedstrijden promoveren naar c.q. 
blijven in de reserve 2e klasse. 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 4e klasse. 
 
Promotiepoule-indeling 

 1e genoemd  2e genoemd  3e genoemd 

poule 1 1e periode 3A  - 3e periode 3C - 2e periode 3B 

poule 2 nr. 10 van 2A  - 1e periode 3B - 3e periode 3A 

poule 3 3e periode 3B  - 2e periode 3A - 1e periode 3C 

poule 4 nr. 10 van 2B  - 2e periode 3C   

poule 5 3e periode 3E  - 1e periode 3D   

poule 6 nr. 10 van 2C  - 1e periode 3E - 3e periode 3D 

poule 7 2e periode 3D  - 2e periode 3G - 1e periode 3H 

poule 8 nr. 10 van 2D  - 3e periode 3F - 2e periode 3E 

poule 9 2e periode 3F  - 1e periode 3G - 3e periode 3H 

poule 10 1e periode 3F  - 2e periode 3H - 3e periode 3G 

 
De promotiepoules 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 spelen een halve competitie volgens onderstaand schema. 
Ieder speelt een thuiswedstrijd. 
 

1e wedstrijd : 1e genoemd  - 2e genoemd 

2e wedstrijd : 3e genoemd  - verliezer 1e wedstrijd 

3e wedstrijd : 3e genoemd  - winnaar 1e wedstrijd 

 
Poule 4 en 5 spelen een uit- en thuiswedstrijd, waarbij eerstgenoemde elftal eerst thuis speelt. 
 
4e klasse (01 t/m 17) 

De kampioenen promoveren naar de reserve 3e klasse. 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 5e klasse. 
 
5e klasse (01 t/m 25) 

De kampioenen promoveren naar de reserve 4e klasse. 
 
7e klasse (A t/m C) 

Vanuit de veteranenklassen vindt er geen promotie plaats. 
 
Algemene opmerking 
Om de hogere klassen op 12 elftallen te brengen c.q. te houden, kan er promotie bij keuze plaatsvinden vanuit de 
lagere klassen. 

 

Zondagvoetbal - standaard 
1e klasse (C) 

De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse. 
De periodekampioenen van de 1e klasse C en D spelen een nacompetitie met de herkansers (nrs 11 en 12)  
uit de Hoofdklasse B (organisatie nacompetitie Landelijk).  



 

Voor de volgorde van deze wedstrijden en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar het 
Landelijke gedeelte. 
 
De nummers 11 en 12 spelen samen met de periodekampioenen van de 2e klasse E en F om behoud in de  
1e klasse. 
Wedstrijdschema: zie bij de 2e klasse. 
De nummers 13 en 14 degraderen naar de 2e klasse. 
 
2e klasse (E – F) 

De kampioenen promoveren naar de 1e klasse. 
De 6 periodekampioenen spelen samen met de herkansers uit de 1e klasse C om twee promotieplaatsen c.q. 
behoud in de 1e klasse volgens het navolgende schema: 
 
Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 

    reeks 1    return 

1: nr. 12 van 1C - per. 2 van 2F  per. 2 van 2F - nr. 12 1C 

2: per. 3 van 2E - nr. 11 van 1C   nr. 11 van 1C - per. 3 van 2E 

3: per. 2 van 2E - per. 1 van 2F  per. 1 van 2F - per. 2 van 2E 

4: per. 3 van 2F - per. 1 van 2E   per. 1 van 2E - per. 3 van 2F  

 

    reeks 2  return 

5: winnaar wd 1 - winnaar wd 3  winnaar wd 3 - winnaar wd 1 

6: winnaar wd 2 - winnaar wd 4  winnaar wd 4 - winnaar wd 2 

 
De nummers 13 en 14 degraderen naar de 3e klasse. 
Wedstrijdschema: zie bij de 3e klasse. 
De nummers 11 en 12 spelen samen met de periodekampioenen van de 3e klassen A t/m D om behoud. 
 
3e klasse (A t/m D) 

De kampioenen promoveren naar de 2e klasse. 
De 12 periodekampioenen spelen samen met de herkansers uit de 2e klassen E en F om vier promotieplaatsen 
c.q. behoud in de 2e klasse volgens het navolgende schema: 
 
Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 

    reeks 1   return 

1: nr. 12 van 2E - per. 2 van 3B  per. 2 van 3B - nr. 12 van 2E 

2: per. 3 van 3A - nr. 11 van 2E   nr. 11 van 2E - per. 3 van 3A  

3: per. 2 van 3A - per. 1 van 3B  per. 1 van 3B - per. 2 van 3A 

4: per. 3 van 3B - per. 1 van 3A   per. 1 van 3A - per. 3 van 3B  

 

     reeks 2  return 

5: winnaar wd 1 - winnaar wd 3  winnaar wd 3 - winnaar wd 1 

6: winnaar wd 2 - winnaar wd 4  winnaar wd 4 - winnaar wd 2 

 

    reeks 1  return 

1: nr. 12 van 2F - per. 2 van 3D  per. 2 van 3D - nr. 12 van 2F 

2: per. 3 van 3C - nr. 11 van 2F   nr. 11 van 2F - per. 3 van 3C  

3: per. 2 van 3C - per. 1 van 3D  per. 1 van 3D - per. 2 van 3C 

4: per. 3 van 3D - per. 1 van 3C   per. 1 van 3C - per. 3 van 3D  

 

     reeks 2  return 

5: winnaar wd 1 - winnaar wd 3  winnaar wd 3 - winnaar wd 1 

6: winnaar wd 2 - winnaar wd 4  winnaar wd 4 - winnaar wd 2 

 
De nummers 10 spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klassen A t/m H om behoud. 
Wedstrijdschema: zie bij de 4e klasse. 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 4e klasse. 
 
4e klasse (A t/m H) 

De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 3e klasse.  
De 24 periodekampioenen spelen samen met de nummers 10 van de 3e klassen A t/m D om vier promotieplaatsen 
naar c.q. behoud in de 3e klasse volgens navolgend schema. 
 
 
 
 
 



 

Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 

     reeks 1  return 

1: per. 1 van 4A*- per. 2 van 4B*  per. 2 van 4B - per. 1 van 4A 

2: per. 3 van 4A - per. 1 van 4B  per. 1 van 4B - per. 3 van 4A 

3: per. 3 van 4B - per. 2 van 4A  per. 2 van 4A - per. 3 van 4B 

 

    reeks 2  return 

4: nr. 10 van 3A*- winnaar wd 1  winnaar wd 1 - nr. 10 van 3A 

5: winnaar wd 2  - winnaar wd 3  winnaar wd 3 - winnaar wd 2 

 

    reeks 3      

6: winnaar wd 4 - winnaar wd 5  (1 wedstrijd op neutraal terrein) 

 
* voor 4A moet ook gelezen worden 4C of 4E of 4G 
* voor 4B moet ook gelezen worden 4D of 4F of 4H 
* voor 3A moet ook gelezen worden 3B of 3C of 3D 
 
De nummers 11 spelen samen met de periodekampioenen van de 5e klassen A t/m H om behoud. 
Wedstrijdschema: zie bij de 5e klasse. 
De nummers 12 degraderen naar de 5e klasse. 
 
5e klasse (A t/m H) 

De kampioenen en de nummers 2 en 3 promoveren naar de 4e klasse. 
De 24 periodekampioenen en de 8 nummers 11 van de 4e klassen A t/m H spelen via poules om 16 plaatsen voor 
promotie c.q. behoud in de 4e klasse. De poulewinnaars van deze wedstrijden promoveren naar c.q. blijven in de 
4e klasse. 
 

Promotiepoule-indeling 

 1e genoemd  2e genoemd 

poule 1 1e periode 5A  - 3e periode 5A 

poule 2 nr. 11 van 4A  - 2e periode 5A 

poule 3 1e periode 5B  - 3e periode 5B 

poule 4 nr. 11 van 4B  - 2e periode 5B 

poule 5 1e periode 5C  - 3e periode 5C 

poule 6 nr. 11 van 4C  - 2e periode 5C 

poule 7 1e periode 5D  - 3e periode 5D 

poule 8 nr. 11 van 4D  - 2e periode 5D 

poule 9 1e periode 5E  - 3e periode 5E 

poule 10 nr. 11 van 4E  - 2e periode 5E 

poule 11 1e periode 5F  - 3e periode 5F 

poule 12 nr. 11 van 4F  - 2e periode 5F 

poule 13 1e periode 5G  - 3e periode 5G 

poule 14 nr. 11 van 4G  - 2e periode 5G 

poule 15 1e periode 5H  - 3e periode 5H 

poule 16 nr. 11 van 4H  - 2e periode 5H 

 
De promotiepoules spelen een thuis en uitwedstrijd, waarbij het eerstgenoemde elftal eerst thuis speelt. 
 

Zondagvoetbal - reserve 
Hoofdklasse (A) 

De kampioen speelt met de andere districtskampioenen om het Kampioenschap van Nederland voor reserve 
hoofdklasse-elftallen zondagamateurvoetbal. 
De kampioen en de periodekampioenen c.q. vervangende periodekampioen(en) nemen het volgend seizoen deel 
aan de KNVB-districtsbeker van Zuid I. 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 1e klasse. 
De nummer 10 speelt samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A en B om één plaats in de reserve 
hoofdklasse (behoud). 
Wedstrijdschema: zie bij de reserve 1e klasse. 
 
1e klasse (A - B) 

De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de reserve hoofdklasse. 
De 6 periodekampioenen spelen samen met de nummer 10 van de reserve hoofdklasse om één promotieplaats 
naar c.q. behoud in de reserve hoofdklasse. 
 
 
 
 



 

 
Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 

    reeks 1  return 

1: per. 1 van A - per. 2 van B  per. 2 van B - per. 1 van A 

2: per. 3 van A - per. 1 van B  per. 1 van B - per. 3 van A 

3: per. 3 van B - per. 2 van A  per. 2 van A - per. 3 van B 

 

    reeks 2  return 

4: nr.10 van hfdkl.- winnaar wd 1  winnaar wd 1 - nr. 10 van hfdkl. 

5: winnaar wd 2    - winnaar wd 3  winnaar wd 3 - winnaar wd 2 

 

    reeks 3      

6: winnaar wd 4 - winnaar wd 5  (1 wedstrijd op neutraal terrein) 

 
De nummers 10 spelen samen met de periodekampioenen van de reserve 2e klassen A t/m D om behoud. 
Wedstrijdschema: zie bij de reserve 2e klasse. 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 2e klasse. 
 
2e klasse (A t/m D) 

De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de reserve 1e klasse. 
De 12 periodekampioenen spelen samen met de nummers 10 van de 1e klassen A en B om vier promotieplaatsen 
naar c.q. behoud in de reserve 1e klasse. 
 
Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) 

     reeks 1  return 

1: per. 1 van 2A*- per. 2 van 2B*  per. 2 van 2B - per. 1 van 2A 

2: per. 3 van 2A - per. 1 van 2B  per. 1 van 2B - per. 3 van 2A 

3: per. 3 van 2B - per. 2 van 2A  per. 2 van 2A - per. 3 van 2B 

 

     reeks 2  return 

4: nr. 10 van 1A*- winnaar wd 1  winnaar wd 1 - nr. 10 van 1A 

5: winnaar wd 2 - winnaar wd 3  winnaar wd 3 - winnaar wd 2 

 
* voor 2A moet ook gelezen worden 2C  
* voor 2B moet ook gelezen worden 2D  
* voor 1A moet ook gelezen worden 1B  
 
De nummers 10 spelen samen met de periodekampioenen van de reserve 3e klassen A t/m H om behoud. 
Wedstrijdschema: zie bij de reserve 3e klasse. 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 3e klasse. 
 
3e klasse (A t/m H) 

De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse. 
De 24 periodekampioenen en de nummers 10 van de 2e klassen A t/m D spelen via poules om tien plaatsen voor 
promotie c.q. behoud in de reserve 2e klasse. De poulewinnaars van deze wedstrijden promoveren naar c.q. 
blijven in de reserve 2e klasse. 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 4e klasse. 
 
Promotiepoule-indeling 

 1e genoemd  2e genoemd  3e genoemd 

poule 1 1e periode 3A  - 3e periode 3C - 2e periode 3B 

poule 2 nr. 10 van 2A  - 1e periode 3B - 3e periode 3A 

poule 3 3e periode 3B  - 2e periode 3A - 1e periode 3C 

poule 4 nr. 10 van 2B  - 2e periode 3C   

poule 5 3e periode 3E  - 1e periode 3D   

poule 6 nr. 10 van 2C  - 1e periode 3E - 3e periode 3D 

poule 7 2e periode 3D  - 2e periode 3G - 1e periode 3H 

poule 8 nr. 10 van 2D  - 3e periode 3F - 2e periode 3E 

poule 9 2e periode 3F  - 1e periode 3G - 3e periode 3H 

poule 10 1e periode 3F  - 2e periode 3H - 3e periode 3G 

 
De promotiepoules 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 spelen een halve competitie volgens onderstaand schema. 
Ieder speelt een thuiswedstrijd. 

1e wedstrijd : 1e genoemd  - 2e genoemd 

2e wedstrijd : 3e genoemd  - verliezer 1e wedstrijd 

3e wedstrijd : 3e genoemd  - winnaar 1e wedstrijd 

 



 

Poule 4 en 5 spelen een uit- en thuiswedstrijd, waarbij eerstgenoemde elftal eerst thuis speelt. 
4e klasse (01 t/m 22) 

De kampioenen promoveren naar de reserve 3e klasse. 
De nummers 12 degraderen naar de reserve 5e klasse. 
 
5e klasse (01 t/m 28) 

De kampioenen promoveren naar de reserve 4e klasse. 
De nummers 12 degraderen naar de reserve 6e klasse. 
 
6e klasse (01 t/m 56) 

De kampioenen promoveren naar de reserve 5e klasse. 
 
7e klasse (A en B) 

Vanuit de veteranenklassen vindt er geen promotie plaats. 
 
Algemene opmerking 
Om de hogere klassen op 12 elftallen te brengen c.q. te houden, kan er promotie bij keuze plaatsvinden vanuit de 
lagere klassen. 
 

Vrouwenvoetbal – zaterdag/zondag 
Zaterdag 
 
4e klasse:  

Vanaf de 4e klasse is sprake van najaars- en voorjaarsreeksen. In het najaar worden de elftallen ingedeeld in een 
poule van 12. Er wordt tot aan de feestdagenstop een halve competitie afgewerkt. Uitgangspunt is dat van iedere 
poule in de najaarsreeks de nummers 1 tot en met 5 zich plaatsen voor de promotiepoules. De nummers 6 tot en 
met 12 plaatsen zich voor de degradatiepoules.  
In het voorjaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 6. Er wordt een hele competitie afgewerkt.  

 
Promotiepoules voorjaarsreeks: 
De voorjaarsreeks bestaat uit 16 promotiepoules. De kampioenen van de 16 promotiepoules promoveren naar de 
3e klasse. De overige teams (nummers 2 t/m 6) handhaven zich in de 4e klasse. 
 
Degradatiepoules voorjaarsreeks: 
De voorjaarsreeks bestaat uit 22 degradatiepoules. De nummers 5 en 6 van de 22 degradatiepoules degraderen 
rechtstreeks naar de 5e klasse. De overige teams (nummers 1 t/m 4) handhaven zich in de 4e klasse. 
   
5e klasse:  

Vanaf de 4e klasse is sprake van najaars- en voorjaarsreeksen. In het najaar worden de elftallen ingedeeld in een 
poule van 12. Er wordt tot aan de feestdagenstop een halve competitie afgewerkt. Uitgangspunt is dat van iedere 
poule in de najaarscompetitie de nummers 1 tot en met 6 zich plaatsen voor de promotiepoules. De nummers 7 tot 
en met 12 plaatsen zich voor de overige poules.  
In het voorjaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 6. Er wordt een hele competitie afgewerkt.  

 
De voorjaarscompetitie bestaat uit 43 promotiepoules en 43 overige poules. De kampioenen van de  
43 promotiepoules promoveren rechtstreeks naar de 4e klasse. 

 

Zondag 
 
4e klasse:  

Vanaf de 4e klasse is sprake van najaars- en voorjaarsreeksen. In het najaar worden de elftallen ingedeeld in een 
poule van 12. Er wordt tot aan de feestdagenstop een halve competitie afgewerkt. Uitgangspunt is dat van iedere 
poule in de najaarsreeks de nummers 1 tot en met 5 zich plaatsen voor de promotiepoules. De nummers 6 tot en 
met 12 plaatsen zich voor de degradatiepoules.  
In het voorjaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 6. Er wordt een hele competitie afgewerkt.  

 
Promotiepoules voorjaarsreeks: 
De voorjaarsreeks bestaat uit 16 promotiepoules. De kampioenen van de 16 promotiepoules promoveren naar de 
3e klasse. De overige teams (nummers 2 t/m 6) handhaven zich in de 4e klasse. 
 
Degradatiepoules voorjaarsreeks: 
De voorjaarsreeks bestaat uit 22 degradatiepoules. De nummers 5 en 6 van de 22 degradatiepoules degraderen 
rechtstreeks naar de 5e klasse. De overige teams (nummers 1 t/m 4) handhaven zich in de 4e klasse. 
 
5e klasse:  

Vanaf de 4e klasse is sprake van najaars- en voorjaarsreeksen. In het najaar worden de elftallen ingedeeld in een 
poule van 12. Er wordt tot aan de feestdagenstop een halve competitie afgewerkt.  



 

Uitgangspunt is dat van iedere poule in de najaarscompetitie de nummers 1 tot en met 6 zich plaatsen voor de 
promotiepoules. De nummers 7 tot en met 12 plaatsen zich voor de overige poules.  
In het voorjaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 6. Er wordt een hele competitie afgewerkt.  

 
De voorjaarscompetitie bestaat uit 47 promotiepoules en 47 overige poules. De kampioenen van de  
47 promotiepoules promoveren rechtstreeks naar de 4e klasse. 

 

Jeugdvoetbal - A-junioren 
Hoofdklassen (F t/m H) 

De kampioenen spelen op zaterdag 18 mei 2013 om het Kampioenschap van het district Zuid I. Deelname hieraan 
is verplicht. De kampioenen promoveren naar de 4e divisie. De competitie wordt binnen iedere poule verdeeld in 3 
perioden van ieder 8, 7 en 7 wedstrijden.  
 
De periodekampioenen van de hoofdklasse E van West II en hoofdklasse G van Zuid I spelen een nacompetitie 
met de herkansers (nummers 10 en 11) uit de 4e divisie C om één plaats in de 4e divisie. De uiteindelijke nummer 
twee van deze nacompetitie speelt met de nummers twee van de nacompetities van de hoofdklasse F en H / 4e 
divisie D, de hoofdklasse I en J / 4e divisie E en de hoofdklasse L en M / 4e divisie F op een nader te bepalen wijze 
om één plaats in de 4e divisie. 
 
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.  herkanser (nummer 11) 4e divisie C   - 2e periodekampioen hoofdklasse G (Zuid I)  
1b.  3e periodekampioen hoofdklasse E (West II)  - herkanser (nummer 10) 4e divisie C 
1c.  2e periodekampioen hoofdklasse E (West II)  - 1e periodekampioen hoofdklasse G (Zuid I)  
1d.  3e periodekampioen hoofdklasse G (Zuid I)   - 1e periodekampioen hoofdklasse E (West II) 
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a t/m 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd als volgt:  
2a.  winnende team van de wedstrijden onder 1a  - winnende team van de wedstrijden onder 1c  
2b.  winnende team van de wedstrijden onder 1b  - winnende team van de wedstrijden onder 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of naar de 4e divisie.  
 
De periodekampioenen van de hoofdklasse F van Zuid I en hoofdklasse H van Zuid I spelen een nacompetitie met 
de herkansers (nummers 10 en 11) uit de 4e divisie D om één plaats in de 4e divisie. De uiteindelijke nummer twee 
van deze nacompetitie speelt met de nummers twee van de nacompetities van de hoofdklasse E en G / 4e divisie 
C, de hoofdklasse I en J / 4e divisie E en de hoofdklasse L en M / 4e divisie F op een nader te bepalen wijze om 
één plaats in de 4e divisie. 
 
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a. herkanser (nummer 11) 4e divisie D   - 2e periodekampioen hoofdklasse H (Zuid I)  
1b.  3e periodekampioen hoofdklasse F (Zuid I)   - herkanser (nummer 10) 4e divisie D  
1c.  2e periodekampioen hoofdklasse F (Zuid I)   - 1e periodekampioen hoofdklasse H (Zuid I)  
1d.  3e periodekampioen hoofdklasse H (Zuid I)   - 1e periodekampioen hoofdklasse F (Zuid I) 
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a t/m 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd als volgt:  
2a.  winnende team van de wedstrijden onder 1a  - winnende team van de wedstrijden onder 1c  
2b.  winnende team van de wedstrijden onder 1b  - winnende team van de wedstrijden onder 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of naar de 4e divisie.  
 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e klasse. 
De nummers 10 spelen samen met de klasseperiodekampioenen van de 1e klassen 11 t/m 16 om behoud. 
Wedstrijdschema: zie bij de 1e klasse. 
 
1e klasse (11 t/m 16) 

De kampioenen promoveren naar de Hoofdklasse. 
De competitie wordt verdeeld in 2 perioden van ieder 11 wedstrijden. Het elftal, dat in de eindrangschikking van de 
competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is of als zodanig is aangemerkt, 
wordt als periodekampioen van de 3

e
 periode aangemerkt. 

De periodekampioenen spelen in toernooivorm om het klasseperiode-kampioenschap op een nader te bepalen 
datum. (midweeks of weekend). 
 
Wedstrijdschema: 

wedstr. 1:  1e periodekampioen - 2e periodekampioen 

wedstr. 2:  3e periodekampioen - verliezer 1e/2e periodekampioen 



 

wedstr. 3:  3e periodekampioen -  winnaar 1
e
/2e periodekampioen 

 
De speeltijd van de toernooiwedstrijden is 2 x 25 minuten                         
 
De klasseperiodekampioenen wordt gekoppeld aan de herkanser van de hoofdklasse volgens onderstaande 
regeling. Er wordt wederom gespeeld in toernooivorm om één plaats voor promotie c.q behoud. 
Poule-indeling 

nr. 10 hoofdkl. F  -  klasseperiodekamp. 11  -  klasseperiodekamp. 13 

nr. 10 hoofdkl. G  -  klasseperiodekamp. 12  -  klasseperiodekamp. 14 

nr. 10 hoofdkl. H  -  klasseperiodekamp. 15  -  klasseperiodekamp. 16 

 
wedstrijdschema: 

wedstr. 1 herkanser hoofdklasse F *  - klasseperiodekampioen 11 ** 

wedstr. 2 klasseperiodekampioen 13 ***  - verliezer wedstrijd 1 

wedstr. 3 klasseperiodekampioen 13  - winnaar wedstrijd 1 

 
* Voor hoofdklasse F moet ook gelezen worden hoofdklasse G of hoofdklasse H 
** Voor 11 moet ook gelezen worden 12 of 15 
*** Voor 13 moet ook gelezen worden 14 of 16 
De speeltijd van de toernooiwedstrijden is 2 x 25 minuten                         
 
De nummers 12 degraderen naar de 2e klasse. 
De nummers 11 spelen een beslissingswedstrijd om 1 plaats voor behoud van c.q. degradatie naar de 2

e
 klasse. 

Poule-indeling: 11-12; 13-14; 15-16. 
 
2e klasse (A21 t/m A29) 

De kampioenen promoveren naar de 1e klasse (mits geen dispensatiespelers). 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3

e
 klasse. 

 
3e klassen (A31 t/m A50) 

De kampioenen promoveren naar de 2
e
 klasse (mits geen dispensatiespelers). 

 

Jeugdvoetbal - B-junioren 
Hoofdklassen (F t/m H) 

De kampioenen spelen op zaterdag 18 mei 2013 om het Kampioenschap van district Zuid I. Deelname hieraan is 
verplicht. De kampioenen promoveren naar de 4e Divisie. De competitie wordt binnen iedere poule verdeeld in 3 
perioden van ieder 8, 7 en 7 wedstrijden.  
 
De periodekampioenen van de hoofdklasse E van West II en hoofdklasse G van Zuid I spelen een nacompetitie 
met de herkansers (nummers 10 en 11) uit de 4e divisie C om één plaats in de 4e divisie.  
 
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.  herkanser (nummer 11) 4e divisie C   - 2e periodekampioen hoofdklasse G (Zuid I)  
1b.  3e periodekampioen hoofdklasse E (West II)  - herkanser (nummer 10) 4e divisie C 
1c.  2e periodekampioen hoofdklasse E (West II)  - 1e periodekampioen hoofdklasse G (Zuid I)  
1d.  3e periodekampioen hoofdklasse G (Zuid I)   - 1e periodekampioen hoofdklasse E (West II) 
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a t/m 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd als volgt:  
2a.  winnende team van de wedstrijden onder 1a  - winnende team van de wedstrijden onder 1c  
2b.  winnende team van de wedstrijden onder 1b  - winnende team van de wedstrijden onder 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of naar de 4e divisie.  
 
De periodekampioenen van de hoofdklasse F van Zuid I en hoofdklasse H van Zuid I spelen een nacompetitie met 
de herkansers (nummers 10 en 11) uit de 4e divisie D om één plaats in de 4e divisie.  
 
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a. herkanser (nummer 11) 4e divisie D   - 2e periodekampioen hoofdklasse H (Zuid I)  
1b.  3e periodekampioen hoofdklasse F (Zuid I)   - herkanser (nummer 10) 4e divisie D  
1c.  2e periodekampioen hoofdklasse F (Zuid I)   - 1e periodekampioen hoofdklasse H (Zuid I)  
1d.  3e periodekampioen hoofdklasse H (Zuid I)   - 1e periodekampioen hoofdklasse F (Zuid I) 
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a t/m 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd als volgt:  
2a.  winnende team van de wedstrijden onder 1a  - winnende team van de wedstrijden onder 1c  
2b.  winnende team van de wedstrijden onder 1b  - winnende team van de wedstrijden onder 1d  



 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of naar de 4e divisie.  
 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e klasse. 
De nummers 10 spelen samen met de klasseperiodekampioenen van de 1e klassen A t/m F om behoud. 
 
1e klasse (11 t/m 16) 

De kampioenen promoveren naar de hoofdklasse. De competitie wordt verdeeld in 2 perioden van ieder 11 
wedstrijden. Het elftal, dat in de eindrangschikking van de competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog 
geen periodekampioen is of als zodanig is aangemerkt, wordt als periodekampioen van de 3

e
 periode aangemerkt. 

De periodekampioenen spelen in toernooivorm om het klasseperiode-kampioenschap op een nader te bepalen 
datum. (midweeks of weekend). 
 
Wedstrijdschema: 

wedstr. 1:  1e periodekampioen - 2e periodekampioen 

wedstr. 2:  3e periodekampioen - verliezer 1e/2e periodekampioen 

wedstr. 3:  3e periodekampioen -  winnaar 1
e
/2e periodekampioen 

 
De speeltijd van de toernooiwedstrijden is 2 x 25 minuten                         
 
De klasseperiodekampioenen wordt gekoppeld aan de herkanser van de hoofdklasse volgens onderstaande 
regeling. Er wordt wederom gespeeld in toernooivorm om één plaats voor promotie c.q behoud. 
Poule-indeling 

nr. 10 hoofdkl. F  -  klasseperiodekamp. 11  -  klasseperiodekamp. 14 

nr. 10 hoofdkl. G  -  klasseperiodekamp. 12  -  klasseperiodekamp. 15 

nr. 10 hoofdkl. H  -  klasseperiodekamp. 13  -  klasseperiodekamp. 16 

 
wedstrijdschema (org. Zuid I) 

wedstr. 1 herkanser hoofdklasse F *  - klasseperiodekampioen 11 ** 

wedstr. 2 klasseperiodekampioen 13 ***  - verliezer wedstrijd 1 

wedstr. 3 klasseperiodekampioen 13  - winnaar wedstrijd 1 

 
* Voor hoofdklasse F moet ook gelezen worden hoofdklasse G of hoofdklasse H 
** Voor 11 moet ook gelezen worden 12 of 15 
*** Voor 13 moet ook gelezen worden 14 of 16 
De speeltijd van de toernooiwedstrijden is 2 x 25 minuten                         
 
De nummers 11 spelen een beslissingswedstrijd om 1 plaats voor behoud in de 1

e
 klasse. 

Poule-indeling: 11-12; 13-14; 15-16. 
De nummers 12 degraderen rechtstreeks naar de 2e klasse. 
 
2e klasse (B21 t/m B29) 

De kampioenen promoveren naar de 1e klasse (mits geen dispensatiespelers). 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3

e
 klasse. 

 
3

e
 klassen (B31 t/m B48) 

De kampioenen promoveren naar de 2e klasse (mits geen dispensatiespelers). 
 

Jeugdvoetbal - C-junioren 
Hoofdklassen (F t/m H) 

De kampioenen spelen op zaterdag 18 mei 2013 om het Kampioenschap van het district Zuid I. Deelname hieraan 
is verplicht. De kampioenen promoveren naar de 3e Divisie. 
 
Indien er 3 elftallen degraderen vanuit de 3

e
 Divisie naar Zuid I, dan spelen de nummers 10 een wedstrijdenreeks 

(halve competitie) om 1 degradatieplaats naar de 1
e
 klasse. Indien er 4 elftallen degraderen vanuit de 3

e
 Divisie 

naar Zuid I, dan spelen de nummers 10 een wedstrijdenreeks (halve competitie) om 2 degradatieplaatsen naar de 
1

e
 klasse. De nummers 11 en 12 degraderen rechtstreeks naar de 1e klasse. 

 
1e klasse (11 t/m 16) 

De kampioenen promoveren naar de hoofdklasse. De nummers 12 degraderen naar de 2e klasse. 
De nummers 11 spelen een beslissingswedstrijd om 1 plaats voor behoud c.q. degradatie naar de 2

e
 klasse. 

Poule-indeling: 11-12; 13-14; 15-16. 
 
2e klasse (C21 t/m C29) 

De kampioenen promoveren naar de 1e klasse (mits geen dispensatiespelers). 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3

e
 klasse. 

 



 

3
e
 klassen (C31 t/m C48) 

De kampioenen promoveren naar de 2e klasse (mits geen dispensatiespelers). 
 
 
 
 
Jeugdvoetbal - D-pupillen 
2e divisie C 

De kampioen promoveert naar de 1e divisie B. De elftallen die als de drie laatst geplaatsten eindigen in de 
eindrangschikking degraderen naar de hoofdklasse.  
 
Hoofdklassen (G t/m I) 

De kampioenen promoveren naar de 2e Divisie. De kampioenen spelen op zaterdag 18 mei 2013 om het 
kampioenschap van het district Zuid I. Deelname hieraan is verplicht 
 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e klasse. 
 
1e klasse (D11 t/m D16) 

De kampioenen promoveren naar de Hoofdklasse. 
 
De nummers 11 spelen een beslissingswedstrijd om 1 plaats voor behoud in de 1

e
 klasse. 

Poule-indeling: D11-D12; D13-D14; D15-D16. 
De nummers 12 degraderen naar de 2e klasse. 
 
2e klasse (D21 t/m D29) 

De kampioenen promoveren naar de 1e klasse (mits geen dispensatiespelers). 
 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3

e
 klasse (sectorcompetities). 

 
3

e
 klassen (D31 t/m D48) 

De kampioenen promoveren naar de 2e klasse (mits geen dispensatiespelers). 
 
Algemene opmerkingen Jeugdvoetbal: 

 Verzoeken tot indeling in een lagere klasse dienen te worden gericht aan de afdeling wedstrijdzaken 
(jeugdvoetbal), welke na verificatie van de aangedragen argumentatie al dan niet toestemming zal 
verlenen. 

 Verzoeken om in een hogere klasse te worden ingedeeld, waarbij het betreffende elftal niet op een 
promotieplaats is geëeindigd, dienen door de verenigingen eveneens bij de afdeling wedstrijdzaken 
(jeugdvoetbal) ingediend te worden. 

 Om de hogere klassen op 12 elftallen te brengen c.q. te houden, kan er promotie bij keuze plaatsvinden 
vanuit de lagere klassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


