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ALGEMEEN 

O21 – O18 Divisie 1 t/m 4 
Het bestuur betaald voetbal is belast met de vaststelling van en het toezicht op de onder verantwoordelijkheid van de 
sectie betaald voetbal te spelen wedstrijden en schrijft ter uitvoering hiervan jaarlijks competities uit, deelt clubs en 
hun teams in en stelt promotie- en degradatieregelingen vast (artikel 15 Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal).  
 
Voor het bepalen van de rangorde in een bepaalde poule is, indien het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten gelijk 
is, het doelsaldo beslissend. Is het doelsaldo gelijk dan is het aantal gescoorde doelpunten beslissend. Is ook het 
aantal gescoorde doelpunten gelijk, dan is het resultaat van de onderlinge competitiewedstrijd beslissend. Indien ook 
deze geen beslissing brengt, dan geldt in afwijking van het bepaalde in het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal, 
dat het lot beslist.  
 
In alle gevallen waarin deze promotie-/degradatieregeling seizoen 2021/’22 niet voorziet, beslist het bestuur betaald 
voetbal. 
 
O23 – O19 – O18 Divisie 5 en 6 – O17 t/m O13 Divisie 5 en lager 
Het bestuur amateurvoetbal is belast met de vaststelling van en het toezicht op de onder verantwoordelijkheid van de 
sectie amateurvoetbal te spelen wedstrijden en schrijft ter uitvoering hiervan jaarlijks competities uit, deelt clubs en 
hun teams in en stelt promotie- en degradatieregelingen vast (artikel 3 Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal).  
 
Voor het bepalen van de rangorde in een bepaalde poule is, indien het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten gelijk 
is, het doelsaldo beslissend. Is het doelsaldo gelijk dan is het aantal gescoorde doelpunten beslissend. Is ook het 
aantal gescoorde doelpunten gelijk, dan is het resultaat van de onderlinge competitiewedstrijd beslissend. Indien ook 
deze geen beslissing brengt, dan geldt in afwijking van het bepaalde in het Handboek competitiezaken 
Amateurvoetbal, dat het lot beslist.  
 
In een aantal divisies promoveren ook de beste nummers 2 of 3 naar de bovenliggende divisie, waarbij er gekeken zal 
worden naar het gemiddeld aantal punten/doelsaldo/gescoorde doelpunten om tot een rangorde te komen. Reden 
hiervan is dat niet alle poules binnen eenzelfde divisie een gelijk aantal teams heeft en daardoor geen sprake is van 
een eerlijke situatie wanneer er niet naar het gemiddeld aantal punten wordt gekeken. Het gemiddeld aantal punten 
wordt berekend aan de hand van het aantal bepaalde wedstrijdpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. 
Idem met het doelsaldo en het aantal gescoorde doelpunten.   
 
In alle gevallen waarin deze promotie-/degradatieregeling seizoen 2021/’22 niet voorziet, beslist het bestuur 
amateurvoetbal. 
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ONDER 19 

Alle O19 Divisies en Hoofdklassen zullen in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks gespeeld worden, waarbij vanuit 
de eindrangschikking van de najaarsreeks een herindeling zal plaatsvinden in de voorjaarsreeks.  

• Er vindt twee keer per seizoen promotie/degradatie plaats vanuit de hoofdklasse naar de bovenliggende 
divisie en andersom: 

o Na afloop van de najaarsreeks (winterstop)  
o Na afloop van de voorjaarsreeks (zomerstop).  

 
Steunpunt West, najaar 
 
Hoofdklasse West I A t/m F en West II A t/m E (zaterdag) 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 4 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• De twee beste nummers 2 op basis van het gemiddeld aantal punten (+ eventueel gemiddeld doelsaldo) 
promoveren rechtstreeks naar Divisie 4 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Hoofdklasse West I G (zondag) 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 

• De nummer 1 promoveert rechtstreeks naar de Divisie 4 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Steunpunt Zuid, najaar 
 
Hoofdklasse Zuid I A t/m I 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 4 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• De beste nummer 2 op basis van het gemiddeld aantal punten (+ eventueel gemiddeld doelsaldo, 
doelpunten “voor”) promoveert rechtstreeks naar Divisie 4 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Steunpunt Noord/Oost, najaar 
 
Hoofdklasse Oost A t/m G en Noord A t/m E 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 4 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
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ONDER 18 

Alle O18 Divisies zullen in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks gespeeld worden, waarbij vanuit de 
eindrangschikking van de najaarsreeks een herindeling zal plaatsvinden in de voorjaarsreeks.  
 
Omdat er nog geen hoofdklassen zijn bij de Onder 18 competitie, geldt er nog een vrije inschrijving in de Onder 18 
Divisie 6. Teams die wensen in te stromen in de voorjaarsreeks van de Onder 18 Divisie 6, kunnen dit melden bij het 
district waar de vereniging onder valt. 
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ONDER 17 

Alle O17 Divisies en Hoofdklassen zullen in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks gespeeld worden, waarbij vanuit 
de eindrangschikking van de najaarsreeks een herindeling zal plaatsvinden in de voorjaarsreeks.  

• Er vindt twee keer per seizoen promotie/degradatie plaats vanuit de hoofdklasse naar de bovenliggende 
divisie en andersom: 

o Na afloop van de najaarsreeks (winterstop)  
o Na afloop van de voorjaarsreeks (zomerstop).  

 
Steunpunt West, najaar 
 
Hoofdklasse West I A t/m F en West II A t/m D (zaterdag) 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 7 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• De vier beste nummers 2 op basis van het gemiddeld aantal punten (+ eventueel gemiddeld doelsaldo) 
promoveren rechtstreeks naar Divisie 7 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Hoofdklasse West I G (zondag) 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 

• De nummer 1 promoveert rechtstreeks naar de Divisie 7 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Steunpunt Zuid, najaar 
 
Hoofdklasse Zuid I A t/m F 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 7 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• De vier beste nummers 2 op basis van het gemiddeld aantal punten (+ eventueel gemiddeld doelsaldo, 
doelpunten “voor”) promoveren rechtstreeks naar Divisie 7 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Steunpunt Noord/Oost, najaar 
 
Hoofdklasse Oost A t/m G en Noord A t/m D 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 7 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
  



 
 
 | augustus 2021 

   bepalingen promotie/degradatie 2021/’22 

 

  

Alle informatie is onder voorbehoud van eventuele reglementswijzigingen  P. 7 

ONDER 16 

Alle O16 Divisies en Hoofdklassen zullen in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks gespeeld worden, waarbij vanuit 
de eindrangschikking van de najaarsreeks een herindeling zal plaatsvinden in de voorjaarsreeks.  

• Er vindt twee keer per seizoen promotie/degradatie plaats vanuit de hoofdklasse naar de bovenliggende 
divisie: 

o Na afloop van de najaarsreeks (winterstop)  
o Na afloop van de voorjaarsreeks (zomerstop).  

 
Steunpunt West, najaar 
 
Hoofdklasse West I A t/m F en West II A t/m D 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 6 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Steunpunt Zuid, najaar 
 
Hoofdklasse Zuid I A 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• Er zijn zes plaatsen te verdelen vanuit Steunpunt Zuid voor Divisie 6 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Omdat er maar één poule wordt aangeboden in de O16 Hoofdklasse in Steunpunt Zuid, zal het steunpunt op 
een later moment bepalen welke zes teams hiervoor in aanmerking komen. 

 
Steunpunt Noord/Oost, najaar 
 
Hoofdklasse Oost A  

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• Er zijn zeven plaatsen te verdelen vanuit Steunpunt Noord/Oost voor Divisie 6 van het voorjaar van seizoen 

2021/’22. 

• Omdat er maar één poule wordt aangeboden in de O16 Hoofdklasse in Steunpunt Noord/Oost, zal het 
steunpunt op een later moment bepalen welke zeven teams hiervoor in aanmerking komen. 
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ONDER 15  

Alle O15 Divisies en Hoofdklassen zullen in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks gespeeld worden, waarbij vanuit 
de eindrangschikking van de najaarsreeks een herindeling zal plaatsvinden in de voorjaarsreeks.  

• Er vindt twee keer per seizoen promotie/degradatie plaats vanuit de hoofdklasse naar de bovenliggende 
divisie en andersom: 

o Na afloop van de najaarsreeks (winterstop)  
o Na afloop van de voorjaarsreeks (zomerstop).  

 
Steunpunt West, najaar 
 
Hoofdklasse West I A t/m F en West II A t/m E (zaterdag) 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 6 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Hoofdklasse West I G (zondag) 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 

• De nummer 1 promoveert rechtstreeks naar de Divisie 6 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Steunpunt Zuid, najaar 
 
Hoofdklasse Zuid I A t/m G 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 6 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• De twee beste nummers 2 op basis van het gemiddeld aantal punten (+ eventueel gemiddeld doelsaldo, 
doelpunten “voor”) promoveren rechtstreeks naar Divisie 6 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Steunpunt Noord/Oost, najaar 
 
Hoofdklasse Oost A t/m E en Noord A t/m C 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 6 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• De drie beste nummers 2 op basis van het gemiddeld aantal punten (+ eventueel gemiddeld doelsaldo, 
doelpunten “voor”) promoveren rechtstreeks naar Divisie 6 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
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ONDER 14 – AMATEURCOMPETITIE 

Alle O14 AV-Divisies en Hoofdklassen zullen in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks gespeeld worden, waarbij 
vanuit de eindrangschikking van de najaarsreeks een herindeling zal plaatsvinden in de voorjaarsreeks.  

• Er vindt twee keer per seizoen promotie/degradatie plaats vanuit de hoofdklasse naar de bovenliggende 
divisie en andersom: 

o Na afloop van de najaarsreeks (winterstop)  
o Na afloop van de voorjaarsreeks (zomerstop).  

 
Steunpunt West, najaar 
 
Hoofdklasse West I A t/m I en West II A t/m E  

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 3 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Steunpunt Zuid, najaar 
 
Hoofdklasse Zuid I A t/m C 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 en 2 promoveren rechtstreeks naar Divisie 3 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Steunpunt Noord/Oost, najaar 
 
Hoofdklasse Oost A t/m C en Noord A 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 3 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• De drie beste nummers 2 op basis van het gemiddeld aantal punten (+ eventueel gemiddeld doelsaldo, 
doelpunten “voor”) promoveren rechtstreeks naar Divisie 3 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22.  
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ONDER 13 – AMATEURCOMPETITIE 

Alle O13 AV-Divisies en Hoofdklassen zullen in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks gespeeld worden, waarbij 
vanuit de eindrangschikking van de najaarsreeks een herindeling zal plaatsvinden in de voorjaarsreeks.  

• Er vindt twee keer per seizoen promotie/degradatie plaats vanuit de hoofdklasse naar de bovenliggende 
divisie en andersom: 

o Na afloop van de najaarsreeks (winterstop)  
o Na afloop van de voorjaarsreeks (zomerstop).  

 
Steunpunt West, najaar 
 
Hoofdklasse West I A t/m K en West II A t/m G  

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 2 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Steunpunt Zuid, najaar 
 
Hoofdklasse Zuid I A t/m F 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 2 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• De twee beste nummers 2 op basis van het gemiddeld aantal punten (+ eventueel gemiddeld doelsaldo, 
doelpunten “voor”) promoveren rechtstreeks naar Divisie 2 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
 
Steunpunt Noord/Oost, najaar 
 
Hoofdklasse Oost A t/m F en Noord A t/m C 

• Voor deze competitie geldt een vrije inschrijving. 
• De nummers 1 promoveren rechtstreeks naar Divisie 3 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• De beste nummer 2 op basis van het gemiddeld aantal punten (+ eventueel gemiddeld doelsaldo, 
doelpunten “voor”) promoveren rechtstreeks naar Divisie 3 van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 

• Alle overige teams worden maximaal ingedeeld in de Hoofdklasse van het voorjaar van seizoen 2021/’22. 
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