
 
 
 
 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 
AMATEURVOETBAL 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotie- / 
degradatieregelingen 
Zuid II 
Seizoen 2015/'16



 

 

1. Promotie-/degradatieregeling mannen  
 
Algemene uitgangspunten in categorie A 
 
Topklasse A t/m F (organisatie districten) 
De kampioenen van de topklasse promoveren naar de eerste divisie. 
 
De periodekampioenen van de topklasse A, E en F spelen een nacompetitie met de nummers negen en tien van de eerste divisie A 
om één of twee plaatsen in de eerste divisie. De periodekampioenen van de topklasse B, C en D spelen een nacompetitie met de 
nummers negen en tien van de eerste divisie B om één of twee plaatsen in de eerste divisie. 
 
De nummers tien van de topklassen spelen een nacompetitie tegen de periodekampioenen uit de hoofdklassen waartoe de vereniging  
geografisch behoort. De teams die als nummers twaalf en elf eindigen in de eindrangschikking van de topklassen, degraderen naar de 
hoofdklasse waartoe de vereniging geografisch behoort. 
 
Regeling nacompetitie periodekampioenschappen eerste divisie / topklasse 
1. De wedstrijden in de nacompetitie voor promotie naar c.q. behoud in de eerste divisie verlopen volgens de 'Spelregels district 

zaalvoetbal’. 
2. Voor de periodekampioenen van een topklasse die worden gekoppeld aan de periodekampioenen van andere topklassen, geldt 

de navolgende regeling. 
a. De twee periodekampioenen van topklasse A worden gekoppeld aan de twee periodekampioenen van de topklasse E, de 

twee periodekampioenen van de topklasse F én de twee herkansers van de eerste divisie A. 
b. De twee periodekampioenen van topklasse B worden gekoppeld aan de twee periodekampioenen van de topklasse C, de 

twee periodekampioenen van de topklasse D én de twee herkansers van de eerste divisie B. 
c. De twee periodekampioenen van topklasse C worden gekoppeld aan de twee periodekampioenen van de topklasse B, de 

twee periodekampioenen van de topklasse D én de twee herkansers van de eerste divisie B.  
d. De twee periodekampioenen van topklasse D worden gekoppeld aan de twee periodekampioenen van de topklasse B, de 

twee periodekampioenen van de topklasse C én de twee herkansers van de eerste divisie B. 
e. De twee periodekampioenen van topklasse E worden gekoppeld aan de twee periodekampioenen van de topklasse A, de 

twee periodekampioenen van de topklasse F én de twee herkansers van de eerste divisie A. 
f. De twee periodekampioenen van topklasse F worden gekoppeld aan de twee periodekampioenen van de topklasse A, de 

twee periodekampioenen van de topklasse E én de twee herkansers van de eerste divisie A. 
Voor seizoen 2014/’15 is de volgende koppeling van toepassing – en luidt de eerste wedstrijd: 
A. Eerste periodekampioen topklasse F - nummer tien eerste divisie A  
B. Eerste periodekampioen topklasse E - tweede periodekampioen topklasse A 
C. Nummer negen eerste divisie A - tweede periodekampioen topklasse E 
D. Eerste periodekampioen topklasse A - tweede periodekampioen topklasse F  
E. Eerste periodekampioen topklasse D - nummer tien eerste divisie B  
F. Eerste periodekampioen topklasse B - tweede periodekampioen topklasse D 
G. Nummer negen eerste divisie B - tweede periodekampioen topklasse C 
H. Eerste periodekampioen topklasse C - tweede periodekampioen topklasse B  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. 

 
Als na het spelen van twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo 
van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen, direct na afloop 
van de tweede wedstrijd en op de wijze zoals omschreven in de ‘Spelregels district zaalvoetbal’. 

3. De koppeling van de winnaars in artikel 1 omschreven wedstrijdenreeksen luidt als volgt: 
- Winnaar A - winnaar B 
- Winnaar C - winnaar D 
- Winnaar E - winnaar F 
- Winnaar G - winnaar H 
 
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. 

 
Als na het spelen van twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo 
van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen, direct na afloop 
van de tweede wedstrijd en op de wijze zoals omschreven in de ‘Spelregels district zaalvoetbal’. 



 

 

4. De winnaars van de in artikel 2 omschreven wedstrijdenreeks spelen de uiteindelijke finale om klassenbehoud c.q. promotie. De 
koppeling van deze wedstrijden luidt als volgt: 
- Winnaar 1 - winnaar 2 
- Winnaar 3 - winnaar 4 

 
Hoofdklasse 
De nummer 1 is kampioen en promoveert naar de topklasse.  De nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e klasse. De 
periodekampioenen strijden met de herkanser uit de topklasse voor klassenbehoud / promotie naar topklasse.  
 
 
Algemene uitgangspunten in categorie B 
 
1e klassen 
De nummers 1 zijn kampioen en promoveren naar de hoofdklasse.  De nummers  11 en 12 degraderen naar de 2e klasse. 
2e klassen 
De nummers 1 zijn kampioen en promoveren naar de 1e klasse. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3e klasse. 
3e klassen 
De nummers 1 zijn kampioen en promoveren naar de 2e klasse. De nummers 12 degraderen naar de 4e klasse. 
4e klassen 
De nummers 1 zijn kampioen en promoveren naar de 3e klasse.  
 

2. Promotie-/degradatieregeling vrouwen  
Niet van toepassing. 
 

3. Promotie-/degradatieregeling junioren  
Niet van toepassing. 
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