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WIJZIGINGEN VOETBALPIRAMIDE STANDAARDVOETBAL 
 
 
 
De ledenraad heeft zaterdag 18 juni 2022 besloten om in een tijdsbestek van 2 seizoenen te komen tot een aanpassing van de 
voetbalpiramide. Klik hier voor meer informatie over dit besluit Dit leidt tot een aangepaste promotie- en degradatieregeling in de 
seizoenen 2022/’23 en 2023/’24.  
 
Concreet komt het erop neer dat er binnen het amateurvoetbal met ingang van het seizoen 2022/’23 toegewerkt wordt naar een 
nieuwe voetbalpiramide die in het seizoen 2024/’25 gerealiseerd zal zijn, zie tweede kolom in onderstaand overzicht. Het aantal 
poules in de 4de en 5de klasse ligt nog niet vast. Dit is afhankelijk van het aantal teams dat per regio beschikbaar is en vereist 
dus maatwerk. 
 

Niveau Poules ‘24/’25 Poules ‘22/’23 zat. Poules ‘22/’23 zon. Gevolg in 2 jaar 

1e klasse 8 6 5 - 3 

2e klasse 16 12 11 - 7 

3e klasse 32 22 21 - 11 

4e klasse 57* 30 30 - 3 

5e klasse Min. 50* 12 19 +19 

*flexibel, afhankelijk van aantal teams per regio. 
 
 
Vanaf het seizoen 2023/’24 is in de 1e klasse sprake van een gemengde competitie (zaterdag- en zondagteams kunnen in 
dezelfde poule uitkomen). Voor de 2e klassen en lager geldt de scheiding tussen zaterdag en zondag. Afhankelijk van het totale 
aanbod wordt per seizoen en per speeldag beoordeeld hoeveel poules op de betreffende speeldag worden geformeerd. 
 
Om te voorkomen dat er sprake is van een te groot aantal degradanten vindt de versterkte degradatie plaats over twee 
seizoenen. Daar waar mogelijk hebben we gekozen om promotie- en degradatie plaats te laten vinden via de nacompetitie. 
Hierdoor wordt voorkomen dat er te veel teams rechtstreeks degraderen en houden we de competitie langer spannend en 
hebben meer teams de mogelijkheid om zich door middel van wedstrijden in de nacompetitie te handhaven. 
 
Aanvullend heeft de Ledenraad in haar vergadering van 18 juni 2022 ook een besluit genomen over het uitkomen van twee 
eerste elftallen van dezelfde vereniging. Als een vereniging beschikt over een 1e elftal op de zaterdag en een 1e elftal op de 
zondag, dan is het voor die vereniging niet mogelijk om met beide teams uit te komen op een niveau waarin sprake is van 
gemengde competities (1e klassen en hoger). In dat geval is sprake van een blokkade voor uitkomen in en promotie naar de 1e 
klasse voor het laagst ingedeelde elftal ongeacht op welke speeldag dit betrekking heeft. Deze blokkade is van kracht met 
ingang van het seizoen 2023/’24. 
 
In de onderstaande promotie- en degradatieregelingen is per klasse sprake van rechtstreekse promovendi (kampioenen), maar 
geldt aanvullend dat de teams die zich verzekerd weten van een periodetitel zich in principe plaatsen voor deelname aan de 
nacompetitie. Mocht een periodekampioen geen algeheel kampioen worden, dan heeft het dus via de nacompetitie alsnog de 
mogelijkheid om promotie af te dwingen.  
 
Verder is per klasse sprake van meer rechtstreekse degradanten en is de kans aanwezig is dat meer teams als 
herkansingselftal worden aangemerkt dan men in de voorgaande seizoenen gewend was. De teams die in de eindrangschikking 
eindigen op een plaats die volgens onderstaande regeling(en) als herkansingsplaats wordt aangemerkt, plaatsen zich voor de 
nacompetitie en gaan spelen voor handhaving. 
 

  

https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/66352/ledenraad-stemt-met-aanpassing-voetbalpiramide


 

 

 
 
 
In de promotie- en degradatieregelingen is beschreven welke teams zich plaatsen voor de nacompetitie; hetzij als 
periodekampioen, hetzij als herkansingselftal. Daar waar in het verleden sprake was van het opnemen van het wedstrijdschema 
van de te spelen nacompetities, is dit voor deze promotie- en degradatieregeling achterwege gelaten en volgt deze informatie 
op een later moment (uiterlijk medio januari 2023).  
 
Ten slotte willen we verenigingen wijzen op zaken die van belang zijn voor plaatsing voor of deelname aan de nacompetitie. 
Deze zijn onder meer opgenomen in het handboek competitiezaken amateurvoetbal te weten: 

- Paragraaf 2.2 Periodekampioenschappen 
- Paragraaf 2.6 Rangorde in de competitie 
- Paragraaf 3.12 Speelgerechtigdheid 
- Paragraaf 3.17 Nacompetitie of beslissingswedstrijden  

 

 
 
ALGEMEEN 
 
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).  
 
Deze promotie- en degradatieregeling is vastgesteld door het bestuur amateurvoetbal op 14 september 2022. 
 
De vastgestelde promotie- en degradatieregeling is van toepassing op de klassen die behoren tot categorie A. Dit betekent dat 
in deze klassen sprake is van een verplichte promotie of degradatie en dat met uitzondering van de reserve 2e klasse dus geen 
sprake is van vrije inschrijving. 
De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies, ontbindingen van 
verenigingen, de overstap van zaterdag naar zondag of andersom dan wel het uit de competitie nemen door de tuchtcommissie 
of het bestuur amateurvoetbal, worden in de eerste klasse en lager in verband met de versterkte degradatie niet opgevuld.  
 
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening van het bestuur 
amateurvoetbal afwijking noodzakelijk is (waaronder doch niet uitsluitend besluitvorming over het wijzigen van de 
competitieopzet en/of voetbalpiramide), beslist het bestuur amateurvoetbal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Promotie-/degradatieregeling senioren mannen seizoen 2022/'23  
KNVB District Zuid I 
 

Standaardklassen zaterdagvoetbal 

 
1e klasse D 

• De kampioen promoveert naar de 4e divisie.  

• De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C, D, E en F alsmede de 
herkansingselftallen van de 4e divisie A en B voor twee plaatsen in de 4e divisie. Voor de nacompetitie tussen 4e divisie 
en 1e klasse en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar de landelijk gepubliceerde 
promotie/degradatie regeling LINK .  

• De nummers 10 en 11 van de 1e klasse D spelen samen volgens een vastgesteld schema een nacompetitie met de 
periodekampioenen van de 2e klassen G en H voor één plaats in de 1e klasse. 

• De nummers 12 en 13 degraderen naar de 2e klasse. 
 
 
2e klasse G en H 

• De kampioenen promoveren naar de 1e klasse. 

• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 1e klasse D volgens een vastgesteld schema een 
nacompetitie voor één plaats in de 1e klasse. 

• De nummers 9, 10 en 11 van de 2e klasse spelen samen met de periodekampioenen van de 3e klassen volgens een 
vastgesteld schema een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse. 

• De nummers 12, 13 en 14 van de 2e klasse G en H degraderen naar de 3e klasse. 

 
 
3e klasse A t/m E 

• De kampioenen promoveren naar de 2e klasse. 

• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 2e klassen G en H volgens een vastgesteld schema 
een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse. 

• De nummers 9, 10 en 11 van de 3e klasse spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klassen volgens een 
vastgesteld schema een nacompetitie voor zes plaatsen in de 3e klasse.  

• De nummers 12 en 13 van de 3e klasse B, C en E en nummers 12, 13 en 14 van de 3e klasse A en D degraderen naar 
de 4e klasse. 

 
 
4e klasse A t/m F 

• De kampioenen promoveren naar de 3e klasse. 

• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 3e klassen A t/m E volgens een vastgesteld schema 
een nacompetitie voor zes plaatsen in de 3e klasse. 

• Geen degradatie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27318/def-knvb-pd-regelingen-mannen-landelijk-seizoen-2022-23


 

 

 

 

Promotie-/degradatiewedstrijden in relatie tot periodekampioenschappen 
Zaterdagcompetities standaardelftallen 
 

Algemeen 
  
Wedstrijden in de nacompetitie hebben te allen tijde voorrang boven de eventueel door de vereniging georganiseerde 
toernooien. Wedstrijden in de nacompetitie worden om die reden dan ook niet uitgesteld. Het staat de verenigingen vrij om in 
onderling overleg verdere afspraken te maken over een aanpassing in de vastgestelde aanvangstijd. Desgewenst kunnen 
verenigingen in onderling overleg afspreken de te spelen wedstrijden om te draaien waarna een verzoek tot aanpassing van het 
programma bij de KNVB kan worden ingediend. Uitstel wordt eveneens niet verleend voor teamuitjes, vakanties, familiedagen, 
dorpsfeesten of andere activiteiten. 
  
In de nacompetitie is er voor dit seizoen sprake van enkele wedstrijden. Voor het programma van de te spelen nacompetities 
geldt dat het eerstgenoemde team als thuisspelend team wordt aangemerkt. Dit is van toepassing voor alle rondes en de finale. 
Voor wat betreft informatie over reiskosten en entreegelden bij wedstrijden in de nacompetitie verwijzen wij naar paragraaf 1.7 
van het Handboek Competitie Veld seizoen 2022-2023. 
 
1e klasse – 2e klasse zaterdag (overal enkele wedstrijden) 
  

  1e ronde – 3 juni 2023   2e ronde – 10 juni 2023  * 

a)  Hoogste PK 2G – Laagste PK 2H      e)  Winnaar a – Winnaar c 
b)  Hoogste PK 2H – Laagste PK 2G      f)  Winnaar b – Winnaar d 

c)  Nr. 10 1D – 1 na hoogste PK 2G   

d)  Nr. 11 1D – 1 na hoogste PK 2H  Finale – 17 juni 2023 (neutraal terrein) 

  g)  Winnaar e – Winnaar f 

  
*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en 
daarna laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus 
inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt. 
  
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales, 
plaatsen zich voor de 2e klasse, 2023/’24. 
 
 
  



 

 

 
 
 
2e klasse – 3e klasse zondag (overal enkele wedstrijden) 
 
In de eerste ronde komen de laagste en de drie van de 5 van de op één na hoogste periodekampioenen van de 3e klassen A 
t/m E in actie. Door loting is bepaald welke van de op één na hoogste periodekampioenen in de 1e ronde in actie komen dan wel 
zijn vrijgesteld voor deze ronde. De winnaars van deze onderlinge wedstrijden uit de 1e ronde plaatsen zich voor de 2e ronde 
waarin ook alle overige deelnemers aan deze nacompetitie zullen instromen. 
 

   1e ronde – 30 mei 2023   2e ronde – 3 juni 2023  

a)  1 na hoogste PK 3A – Laagste PK 3B f)  Hoogste PK 3A – Nr. 11 2G  

b)  1 na hoogste PK 3B – Laagste PK 3A g)  Hoogste PK 3B – Nr. 10 2H 

c)  1 na hoogste PK 3C – Laagste PK 3E h)  Hoogste PK 3C – Nr. 11 2H 

d)  1 na hoogste PK 3D – Laagste PK 3D i)  Hoogste PK 3D – Winnaar a 

e)  1 na hoogste PK 3E – Laagste PK 3C j)  Hoogste PK 3E – Winnaar b 

  k)  Nr. 9 2G – Winnaar c 

  l)  Nr. 9 2H – Winnaar d 

 3e ronde – 10 juni 2023  * m)  Nr. 10 2G – Winnaar e 

n)  Winnaar f – Winnaar g   

o)  Winnaar h – Winnaar i  Finales – 17 juni 2023 (neutraal terrein) 

p)  Winnaar j – Winnaar k   Winnaar n – Winnaar o 

q)  Winnaar l – Winnaar m   Winnaar p – Winnaar q 

 
*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en 
daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde 
periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt. 
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 2e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e, 2e en 3e ronde, alsook de finales, 
plaatsen zich voor de 3e klasse, 2023/’24. 
 
 
 
3e klasse – 4e klasse zaterdag (overal enkele wedstrijden) 
 
In de eerste ronde komen de laagste en de op 1 na hoogste periodekampioenen van de 4e klassen A t/m H in actie alsook de 
laagste herkansers en één van de op één na hoogste geklasseerde herkansingselftallen van de 3e klassen A t/m E. Door loting 
is bepaald welke van de één na hoogste herkansers in de 1e ronde in actie komt dan wel zijn vrijgesteld voor deze ronde. De 
winnaars van deze onderlinge wedstrijden uit de 1e ronde plaatsen zich voor de 2e ronde waarin ook alle overige deelnemers 
aan deze nacompetitie zullen instromen. 
 

 1e ronde – 3 juni 2023   2e ronde – 10 juni 2023  *  Finales – 17 juni 2023 
(neutraal terrein) a) 1 na hoogste PK 4A – Laagste PK 4B j) Hoogste PK 4A – Winnaar c  

b) 1 na hoogste PK 4B – Laagste PK 4A k) Hoogste PK 4B – Winnaar d  Winnaar j – Winnaar o 

c) 1 na hoogste PK 4C – Laagste PK 4D l) Hoogste PK 4C – Winnaar a  Winnaar k – Winnaar p 

d) 1 na hoogste PK 4D – Laagste PK 4C m) Hoogste PK 4D – Winnaar b  Winnaar l – Winnaar q 

e) 1 na hoogste PK 4E – Laagste PK 4F n) Hoogste PK 4E – Winnaar g  Winnaar m – Winnaar r 

f) 1 na hoogste PK 4F – Laagste PK 4E o) Hoogste PK 4F – Winnaar h  Winnaar n – Winnaar s 

g) Nr. 11 3A – Nr. 11 3B p) Nr. 9 3A – Winnaar e  Winnaar t – Winnaar u 

h) Nr. 11 3D – Nr. 11 3E q) Nr. 9 3B – Winnaar f   

i) Nr. 10 3A – Nr. 11 3C r) Nr. 9 3C – Nr. 10 3B   

   s) Nr. 9 3D – Winnaar i   

  t) Nr. 9 3E – Nr. 10 3C   

  u) Nr. 10 3D – Nr. 10 3E   

       
 
De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 3e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales, 
plaatsen zich voor de 4e klasse, 2023/’24. 

 

 

  



 

 

 

 

Promotie-/degradatieregeling senioren mannen seizoen 2022/'23  
KNVB District Zuid I 
 

Standaardklassen zondagvoetbal 

 
1e klasse B 

• De kampioen promoveert naar de 4e divisie. 

• De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C, D en E alsmede de 
herkansingselftallen van de 4e divisie A en B spelen voor twee plaatsen in de 4e divisie. Voor de nacompetitie tussen 4e 
divisie en 1e klasse en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar de landelijk gepubliceerde 
promotie/degradatie regeling LINK .  

• De nummers 10 en 11 van de 1e klasse B spelen samen met de periodekampioenen van alle 2e klassen 
zondagvoetbal volgens een vastgesteld wedstrijdschema een nacompetitie voor drie plaatsen in de 1e klasse. 

• De nummers 12, 13 en 14 van de 1e klasse B degraderen naar de 2e klasse. 
 

 
2e klasse C t/m E 

• De kampioenen promoveren naar de 1e klasse. 

• De periodekampioenen spelen volgens een vastgesteld schema samen de periodekampioenen van alle andere 2e 
klassen alsmede de herkansers van alle 1e klassen een nacompetitie voor drie plaatsen in de 1e klasse. 

• De nummers 9 en 10 van de 2e klasse C en de nummers 9, 10 en 11 van de 2e klasse D en E spelen samen met de 
periodekampioenen van de 3e klassen volgens een vastgesteld schema een nacompetitie voor drie plaatsen in de 2e 
klasse. 

• De nummers 11 en 12 van de 2e klasse C en nummers 12 en 13 van de 2e klasse D en E degraderen naar de 3e 
klasse. 

 
3e klasse A t/m D 

• De kampioenen promoveren naar de 2e klasse. 

• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 2e klassen C t/m E volgens een vastgesteld schema  
een nacompetitie voor drie plaatsen in de 2e klasse. 

• De nummers 9 en 10 van de 3e klasse A en de nummers 9, 10 en 11 van de 3e klasse B, C en D spelen samen met de 
periodekampioenen van de 4e klassen volgens een vastgesteld wedstrijdschema een nacompetitie voor vier plaatsen 
in de 3e klasse. 

• De nummers 11 en 12 van de 3e klasse A, de nummers 12 en 13 van de 3 klasse B en C en de nummers 12, 13 en 14 
van de 3e klasse D degraderen naar de 4e klasse.  

 
4e klasse A t/m G 

• De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.  

• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 3e klasse volgens een vastgesteld schema een 
nacompetitie voor vier plaatsen in de 3e klasse   

• De nummers 8, 9 en 10 van de 4e klasse A, D en E en de nummers 9, 10 en 11 van de 4e klasse B, C, F en G spelen 
samen met de periodekampioenen uit de 5e klasse volgens een vastgesteld schema een nacompetitie voor zeven 
plaatsen in de 4e klasse. 

• De nummers 11 en 12 van de 4e klasse D en E, de nummer 11, 12 en 13 van de 4de klasse A en de nummers 12, 13 
en 14 van de 4e klasse B, C, F en G degraderen naar de 5e klasse. 

 
5e klasse (A t/m C) 

• De kampioenen promoveren naar de 4e klasse.  

• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 4e klasse volgens een vastgesteld schema een 
nacompetitie voor zeven plaatsen in de 4e klasse.  

• Geen degradatie. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27318/def-knvb-pd-regelingen-mannen-landelijk-seizoen-2022-23


 

 

 

 
 
 
Promotie-/degradatiewedstrijden in relatie tot periodekampioenschappen 
Zondagcompetities standaardelftallen 
 

Algemeen 
  
Wedstrijden in de nacompetitie hebben te allen tijde voorrang boven de eventueel door de vereniging georganiseerde 
toernooien. Wedstrijden in de nacompetitie worden om die reden dan ook niet uitgesteld. Het staat de verenigingen vrij om in 
onderling overleg verdere afspraken te maken over een aanpassing in de vastgestelde aanvangstijd. Desgewenst kunnen 
verenigingen in onderling overleg afspreken de te spelen wedstrijden om te draaien waarna een verzoek tot aanpassing van het 
programma bij de KNVB kan worden ingediend. Uitstel wordt eveneens niet verleend voor teamuitjes, vakanties, familiedagen, 
dorpsfeesten of andere activiteiten. 
  
In de nacompetitie is er voor dit seizoen sprake van enkele wedstrijden. Voor het programma van de te spelen nacompetities 
geldt dat het eerstgenoemde team als thuisspelend team wordt aangemerkt. Dit is van toepassing voor alle rondes en de finale. 
Voor wat betreft informatie over reiskosten en entreegelden bij wedstrijden in de nacompetitie verwijzen wij naar paragraaf 1.7 
van het Handboek Competitie Veld seizoen 2022-2023. 

 

1e klasse – 2e klasse zondag (overal enkele wedstrijden) 
 
Voor de eerste ronde zijn de hoogste periodekampioenen van de 1e klassen A t/m E vrijgesteld. De overige deelnemers aan 
deze nacompetitie spelen onderling voor een plaats in de 2e ronde waarin dan ook de vrijgestelde teams van de 1e ronde 
instromen. 
 

 1e ronde – 4 juni 2023   2e ronde – 8 juni 2023 * 

1 Nr. 11 1A – 1 na hoogste PK 2A a) Nr. 10 1A – Winnaar 17 

2 Nr. 11 1B – 1 na hoogste PK 2D b) Nr. 10 1B – Winnaar 10 

3 Nr. 13 1C – 1 na hoogste PK 2F c) Nr. 12 1C – Winnaar 18 

4 Nr. 11 1D – 1 na hoogste PK 2H d) Nr. 10 1D – Winnaar 14 

5 Nr. 11 1E – 1 na hoogste PK 2K e) Nr. 10 1E – Winnaar 19 

6 Hoogste PK 2A – Laagste PK 2B f) Winnaar 1 – Winnaar 6 

7 Hoogste PK 2B – Laagste PK 2A g) Winnaar 2 – Winnaar 8 

8 Hoogste PK 2C – Laagste PK 2E h) Winnaar 3 – Winnaar 12 

9 Hoogste PK 2D – Laagste PK 2C i) Winnaar 4 – Winnaar 15 

10 Hoogste PK 2E – Laagste PK 2D j) Winnaar 5 – Winnaar 16 

11 Hoogste PK 2F – Laagste PK 2G k) Winnaar 7 – Winnaar 9 

12 Hoogste PK 2G – Laagste PK 2F l) Winnaar 11 – Winnaar 13 

13 Hoogste PK 2H – Laagste PK 2I   

14 Hoogste PK 2I – Laagste PK 2H  3e ronde – 11 juni 2023 * 

15 Hoogste PK 2J – Laagste PK 2K m) Winnaar a – Winnaar f 

16 Hoogste PK 2K – Laagste PK 2J n) Winnaar b – Winnaar g 

17 1 na hoogste PK 2B – 1 na hoogste PK 2C o) Winnaar c – Winnaar h 

18 1 na hoogste PK 2E – 1 na hoogste PK 2G p) Winnaar d – Winnaar l 

19 1 na hoogste PK 2I – 1 na hoogste PK 2J q) Winnaar e – Winnaar k 

  r) Winnaar i – Winnaar j 

 

 Finales – 18 juni 2023 

38 Winnaar m – Winnaar n 

39 Winnaar o – Winnaar p 

40 Winnaar q – Winnaar r 

 
 
*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en 
daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde 
periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt. 
  
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e, 2e en 3e ronde alsook de finales 
plaatsen zich voor de 2e klasse, 2023/’24. 



 

 

 

 

 

 

2e klasse – 3e klasse zondag (overal enkele wedstrijden) 
 
In de eerste ronde de hoogste periodekampioenen van de 3e klassen A t/m D vrijgesteld. Zij stromen in de tweede ronde in 
waarbij ook de winnaars van de 1e ronde instromen. 
 
 

   1e ronde – 4 juni 2023   2e ronde – 11 juni 2023  *  Finales – 18 juni 2023 
(neutraal terrein) a) Nr. 11 2D – Laagste PK 3A i) Hoogste PK 3A – Winnaar a  

b) Nr. 11 2E – Laagste PK 3B j) Hoogste PK 3B – Winnaar b  Winnaar i – Winnaar j 

c) Nr. 9 2C – Laagste PK 3C k) Hoogste PK 3C – Winnaar c  Winnaar k – Winnaar l 

d) Nr. 9 2D – Laagste PK 3D l) Hoogste PK 3D – Winnaar d  Winnaar m – Winnaar n 

e) Nr. 9 2E – 1 na hoogste PK 3A m) Winnaar e – Winnaar g   

f) Nr. 10 2E – 1 na hoogste PK 3B n) Winnaar f – Winnaar h   

g) Nr. 10 2C – 1 na hoogste PK 3C     

h) Nr. 10 2D – 1 na hoogste PK 3D     

 
*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en 
daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde 
periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt. 
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 2e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales, 
plaatsen zich voor de 3e klasse, 2023/’24. 
 
 
 
3e klasse – 4e klasse zondag (overal enkele wedstrijden) 
 
 

 1e ronde – 4 juni 2023   2e ronde – 11 juni 2023  * 

a) Nr. 9 3A – 1 na hoogste PK 4A q) Winnaar a – Winnaar b 

b) Nr. 9 3B – 1 na hoogste PK 4B r) Winnaar c – Winnaar d 

c) Nr. 9 3C – 1 na hoogste PK 4D s) Winnaar e – Winnaar f 

d) Nr. 9 3D – 1 na hoogste PK 4E t) Winnaar g – Winnaar h 

e) Nr. 10 3A – Nr. 11 3B u) Winnaar i – Winnaar j 

f) Nr. 10 3B – 1 na hoogste PK 4C v) Winnaar k – Winnaar l 

g) Nr. 10 3C – 1 na hoogste PK 4F w) Winnaar m – Winnaar n 

h) Nr. 10 3D – 1 na hoogste PK 4G x) Winnaar o – Winnaar p 

i) Nr. 11 3C – Nr. 11 3D   

j) Hoogste PK 4A – Laagste PK 4B   

k) Hoogste PK 4B – Laagste PK 4A  Finales – 18 juni 2023 (neutraal terrein) 

l) Hoogste PK 4C – Laagste PK 4D  Winnaar q – Winnaar r 

m) Hoogste PK 4D – Laagste PK 4C  Winnaar s – Winnaar t 

n) Hoogste PK 4E – Laagste PK 4F  Winnaar u – Winnaar v 

o) Hoogste PK 4F – Laagste PK 4G  Winnaar w – Winnaar x 

p) Hoogste PK 4G – Laagste PK 4E   

       
 
*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en 
daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde 
periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt. 
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 3e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales, 
plaatsen zich voor de 4e klasse, 2023/’24. 

 
  

 



 

 

 
 
4e klasse – 5e klasse zondag (overal enkele wedstrijden) 
 
In de eerste ronde komen de laagste periodekampioenen van de 5e klassen A t/m C in actie alsmede één van de 7 laagste 
herkansers van de 4e klassen A t/m G. Door loting is bepaald welke van de laagste herkansers in de 1e ronde in actie komt en  
welke herkansers zijn vrijgesteld voor deze ronde. De winnaars van de onderlinge wedstrijden uit de 1e ronde plaatsen zich voor 
de 2e ronde waarin ook alle overige deelnemers aan deze nacompetitie zullen instromen. 

 
 1e ronde – 4 juni 2023   2e ronde – 11 juni 2023  

a) Laagste PK 5A – Laagste PK 5B c) Hoogste PK 5A – 1 na hoogste PK 5B 

b) Nr. 11 4B – Laagste PK 5C d) Hoogste PK 5B – 1 na hoogste PK 5C 

  e) Hoogste PK 5C – 1 na hoogste PK 5A 

  f) Nr. 8 4A – Winnaar a 

  g) Nr. 8 4D – Winnaar b 

  h) Nr. 8 4E – Nr. 11 4F 

 Finales – 18 juni 2023 (neutraal terrein) i) Nr. 9 4B – Nr. 11 4C 

 Winnaar c – Winnaar d j) Nr. 9 4C – Nr. 10 4A 

 Winnaar e – Winnaar f k) Nr. 9 4F – Nr. 11 4G 

 Winnaar g – Winnaar h l) Nr. 9 4G – Nr. 10 4F 

 Winnaar i – Winnaar j m) Nr. 9 4A – Nr. 10 4B 

 Winnaar k – Winnaar l n) Nr. 9 4D – Nr. 10 4C 

 Winnaar m – Winnaar n o) Nr. 9 4E – Nr. 10 4D 

 Winnaar o – Winnaar p p) Nr. 10 4E – Nr. 10 4G 

  
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 4e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales, 
plaatsen zich voor de 5e klasse, 2023/’24. 

  



 

 

 

 

Promotie-/degradatieregeling senioren mannen seizoen 2022/'23  
KNVB District Zuid I 

 

Reserve-elftallen zaterdagvoetbal 
 
Reserve Hoofdklasse 

• De kampioen speelt om het Nederlands Kampioenschap voor reserve-elftallen.  

• Zowel het kampioenschap als het periodekampioenschap geeft recht op deelname aan de KNVB beker voor amateurs 
in het seizoen 2023/'24.  

• De nummers 12 en 13 spelen een nacompetitie met de periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B om één 
plaats in de reserve hoofdklasse. Voor de volgorde van deze wedstrijden verwijzen we u naar het speelschema bij de 
reserve 1e klassen.  

• De nummer 14 degradeert naar de reserve 1e klasse.  
 

 
Reserve 1e klasse A en B 

• De kampioenen van de 1e klasse A en B promoveren naar de reserve hoofdklasse.  

• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers uit de reserve hoofdklasse een nacompetitie voor één plaats 
in de reserve Hoofdklasse volgens onderstaand schema.  

• De nummers 13 en 14 degraderen naar de reserve 2e klasse of, op verzoek bij inschrijving voor de competitie 
2023/2024 naar een lager niveau. 

 
Wedstrijdschema nacompetitie Reserve Hoofdklasse – Reserve 1e klasse zaterdag (enkele wedstrijden) 
 

 1e ronde – 3 juni 2023   2e ronde – 10 juni 2023 * 

a)  Hoogste PK R1B – Laagste PK R1A      e)  Winnaar a – Winnaar c 
b)  Hoogste PK R1A – Laagste PK R1B      f)  Winnaar b – Winnaar d 

c)  Nr. 12 RHK – 1 na hoogste PK R1A   

d)  Nr. 13 RHK – 1 na hoogste PK R1B  Finale – 17 juni 2023 (neutraal terrein) 

    Winnaar e – Winnaar f 

 
 
*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door de hoogste 
en daarna laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus 
inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt. 
  
De winnaar van de finale plaatst zich voor de reserve Hoofdklasse 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de 
finale, plaatsen zich voor de reserve 1e klasse 2023/’24. 
 
 

 
Reserve 2e klasse A t/m F 
 
najaarscompetitie  

• De nummers 1 t/m 5 en de twee beste nummers 6 van de reserve 2e klasse A t/m F plaatsen zich voor de promotiepoules 
van de voorjaarscompetitie. 

• De overige teams plaatsen zich voor de niet-promotiepoules van de voorjaarscompetitie. 
 
voorjaarscompetitie 

• De teams die zich hebben geplaatst voor de promotiepoules worden ingedeeld in 4 poules van 8 teams en spelen een hele 
competitie. De kampioen van iedere poule promoveert naar de reserve 1e klasse.  

• De teams die zich niet hebben geplaatst voor de promotiepoules worden ingedeeld in 5 poules van 7 of 8 teams waarbij in 
alle poules een hele competitie wordt gespeeld.   

• De voorjaarscompetitie kent 14 speelrondes; deze start op 21 januari 2023 en eindigt op 27 mei 2023. 

• Voor het seizoen 2023/’24 kunnen verenigingen teams vrij inschrijven voor deelname aan de competitie van de reserve 2e 
klasse. 

 
  



 

 

 

 

Promotie-/degradatieregeling senioren mannen seizoen 2022/'23  
KNVB District Zuid I 
 

Reserve-elftallen zondagvoetbal 

 
Reserve Hoofdklasse 

• De kampioen speelt om het Nederlands Kampioenschap voor reserve-elftallen.  
Zowel het kampioenschap als het periodekampioenschap geeft recht op deelname aan de KNVB beker voor amateurs 
in het seizoen 2023/'24.  

• De nummers 11 en 12 spelen een nacompetitie met de periodekampioenen uit de reserve 1e klasse  
A en B een nacompetitie voor twee plaatsen in de reserve hoofdklasse.  

• De nummer 13 degradeert naar de reserve 1e klasse.  

 
Wedstrijdschema nacompetitie Reserve Hoofdklasse – Reserve 1e klasse zaterdag (enkele wedstrijden) 
 

 1e ronde – 4 juni 2023   Finales – 11 juni 2023 (neutraal terrein) 

a)  Hoogste PK R1A – Laagste PK R1B      e)  Winnaar a – Winnaar c 
b)  Hoogste PK R1B – Laagste PK R1A      f)  Winnaar b – Winnaar d 

c)  Nr. 11 RHK – 1 na hoogste PK R1A   

d)  Nr. 12 RHK – 1 na hoogste PK R1B   

 
De winnaars van de finales plaatsen zich voor de reserve Hoofdklasse 2023/’24. De verliezers van de 1e ronde, alsook de 
finales, plaatsen zich voor de reserve 1e klasse 2023/’24. 
 
 
Reserve 1e klasse A en B 

• De kampioenen van de 1e klasse A en B promoveren naar de reserve hoofdklasse.  

• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers uit de reserve hoofdklasse een nacompetitie voor twee 
plaatsen in de reserve hoofdklasse volgens bovenstaand schema.  

• De nummers 12 en 13 uit de eindrangschikking spelen onderling wedstrijden voor één plaats in de reserve 1e klasse.  

• De nummers 14 degraderen naar de reserve 2e klasse of, op verzoek bij inschrijving voor de competitie seizoen 
2023/’24, naar een lager niveau. 

 

 1e ronde – 4 juni 2023   Finale – 11 juni 2023 (neutraal terrein) 
a) Nr. 12 R1A – Nr. 13 R1B        Winnaar a – Winnaar b 
b) Nr. 12 R1B – Nr. 13 R1A   

 
De winnaar van de finale handhaaft zich voor de reserve 1e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e ronde, alsook de finales, 
plaatsen zich voor ten hoogste de reserve 2e klasse 2023/’24 of, op verzoek bij inschrijving voor de competitie seizoen 2023/’24, 
voor een lager niveau. 
 
 
Reserve 2e klasse A t/m D 

 
najaarscompetitie 

• De nummers 1 t/m 4 van de reserve 2e klassen A t/m D plaatsen zich voor de promotiepoules van de voorjaarscompetitie. 

• De overige teams plaatsen zich voor de niet-promotiepoules van de voorjaarscompetitie. 
 
voorjaarscompetitie 

• De teams die zich hebben geplaatst voor de promotiepoules worden ingedeeld in 2 poules van 8 teams en spelen een hele 
competitie. De kampioenen promoveren naar de reserve 1e klasse.  

• De teams die zich niet hebben geplaatst voor de promotiepoules worden ingedeeld in 4 poules van 8 teams waarbij in alle 
poules een hele competitie wordt gespeeld.  

• De voorjaarscompetitie kent 14 speelrondes; deze start op 21 januari 2023 en eindigt op 27 mei 2023. 

• Voor het seizoen 2023/’24 kunnen verenigingen teams vrij inschrijven voor deelname aan de competitie van de reserve 2e 
klasse. 


