
Overzicht publicatie indelingen 2015/’16 KNVB district Oost 
 

De competitie voor het seizoen 2014/’15 is ten einde. Ondertussen wordt er volop gewerkt aan de 
indelingen voor het seizoen 2015/’16. De afdeling wedstrijdzaken heeft een overzicht gemaakt wat 
wanneer gepubliceerd gaat worden. 
 

Competitie categorie A 
 

De indeling van de competitie categorie A wordt uiterlijk 2 juli gepubliceerd via Sportlink Club en 
voetbal.nl. 
 
Het gaat om onderstaande klassen: 
 
 Top- en hoofdklasse 

 
 Mannen zaterdag/zondag standaard 

 
 A-junioren 4e divisie en hoger 

 
 B-junioren 4e divisie en hoger 

 
 C-junioren 3e divisie en hoger 

 
 D-pupillen 3e divisie en hoger 

 
 
De indeling met de speelnummers van bovenstaande klassen zijn vanaf vrijdag 10 juli zichtbaar in 
Sportlink Club en voetbal.nl. 
 

 

Overige Competitie categorie A 
 

De indeling en de nummering van de overige klassen in de categorie A zijn vanaf vrijdag 10 juli 
zichtbaar in Sportlink Club en voetbal.nl. 
 
Het gaat om onderstaande klassen: 
 
 Mannen zaterdag/zondag reserve Hoofdklasse, 1e, 2e en 3e klasse 

 
 A-junioren Hoofd- en 1e klasse 

 
 B-junioren Hoofd- en 1e klasse 

 
 C-junioren Hoofd- en 1e klasse 

 
 D-pupillen Hoofdklasse 

 
 Vrouwenvoetbal zaterdag/zondag 2e en 3e klasse 

 
 
 
  



Competitie categorie B 
 

De voorlopige indeling van categorie B is op 3 of 17 juli zichtbaar via Sportlink Club en 

voetbal.nl 

 

Publicatie 3 juli: 

 

D-pupillen E-pupillen F-pupillen Mini-pupillen 

1e en 2e klasse Hoofdklasse Hoofdklasse 1e klasse 

Onder 12 competitie 1e t/m 5e klasse (najaar) 1e t/m 6e klasse (najaar  

3e, 4e en 5e klasse (najaar) 9:9   

D-pupillen 7-tal 5e klasse    

 
Voor de najaarscompetitie pupillenvoetbal wordt in elke regio een indelingsbijeenkomst gehouden. 
Informatie hierover wordt gemaild naar de verenigingen en er komt een publicatie op www.knvb.nl/oost. 
 

 

Publicatie 17 juli: 
 

Reserve klassen 

mannen 

Zaterdag/zondag 

Veteranen 

zaterdag/zondag 
 G-voetbal 

Vrouwen 

zaterdag/zondag 

4e, 5e, 6e en 7e klasse Poule A en B zaterdag Zaterdag 1e en 2e 

klasse 
4e en 5e klasse 

 Zaterdag/Zondag 35+ Jeugd 1e klasse 7-tal zaterdag (najaar) 

 Zaterdag/Zondag 45+  7x7 zondag (najaar) 

 Vrijdag 35+ 7x7 (najaar)   

 Vrijdag 45+ 7x7 (najaar)   

 Poule 1 t/m 5 zondag   

 Zondag 35+ 7x7   

 Zondag 35 + 7x7   
    

A-junioren B-junioren C-junioren Meisjes A-junioren 

2e klasse 2e klasse 2e klasse Hoofdklasse 

3e en 4e klasse (najaar) 3e en 4e klasse (najaar) Onder 14 (najaar) 1e en 2e klasse 

  3e en 4e klasse (najaar)  

    

Meisjes B-junioren Meisjes C-junioren Meisjes D-pupillen Meisjes E-pupillen 

Hoofdklasse Hoofdklasse Hoofdklasse Hoofdklasse 

1e en 2e klasse 1e en 2e klasse 1e en 2e klasse 1e en 2e klasse 

    

 
De definitieve indeling met de speelnummers van bovenstaande klassen zijn vanaf donderdag 20 
augustus zichtbaar in Sportlink Club en voetbal.nl. 
  

http://www.knvb.nl/oost


Beker indeling en nummering 
 
De indeling en de nummering van het bekerprogramma voor categorie A wordt uiterlijk 11 juli 
vrijgegeven via Sportlink Club en voetbal.nl. De indeling en het programma van de overige 
bekerprogramma’s worden uiterlijk 24 juli vrijgegeven via Sportlink Club en voetbal.nl. 
 
 

Eindstanden seizoen 2014/’15 
 
De standenlijsten in Sportlink Club van het seizoen 2014/’15 zijn nog tot 1 juli beschikbaar. 
 
Op 1 juli wordt door Sportlink het seizoen omgezet. Dit houdt in dat er geen standen van het afgelopen 
seizoen meer gedraaid kunnen worden. 
 
De KNVB district Oost adviseert verenigingen die de standen ‘veilig’ willen stellen, dit nog in de maand 
juni te doen. 
 
Alle eindstanden worden per categorie gepubliceerd op onze site.  
 

http://www.knvb.nl/nieuws/district/35358/eindstanden-seizoen-201415/oost/veldvoetbal

