
Reglement KNVB Oost Nacompetities 

seizoen 2013/’14 
 
 

Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere 
belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze als vorig seizoen. Vanaf zaterdag 5 mei 2012 is 
de betreffende informatie terug te vinden op de internetpagina's van de KNVB district Oost te vinden onder : 
http://www.knvb.nl/oost 

 

Er zal dagelijks een update plaatsvinden van de actuele stand van zaken met betrekking tot het 
vastgestelde programma wat terug te vinden is via het hoofdstuk COMPETITIE VELDVOETBAL. 

 

Algemene opmerkingen 
 

  Het wedstrijdprogramma van de nacompetities en het overzicht van mogelijk te spelen 
beslissingswedstrijden is dagelijks terug te vinden via www.knvb.nl/oost. 

 

  Wijzigingen op het vastgestelde programma van de nacompetitie worden op de gebruikelijke wijze 
verzonden via de bekende wijzigingsbrieven. Deze worden door betrokkenen per post of per  

 e-mail ontvangen. Ook zijn de vastgestelde wedstrijden terug te vinden via Sportlink Club. 
 

  In de uitspeelvoorwaarden van de te spelen wedstrijden zal een tekst worden opgenomen welk 
reglement (zie reglement A, B, C, en D) op deze wedstrijd van toepassing is. 

 
  De thuisspelende vereniging dient uiterlijk 1 dag voorafgaande aan de wedstrijd telefonisch contact op 

te nemen met de scheidsrechter om te vernemen hoe laat deze op de accommodatie aanwezig zal 
zijn. Wanneer de scheidsrechter niet op tijd is moet contact opgenomen worden met de KNVB afdeling 
scheidsrechterszaken. Op werkdagen kan dat tot 17.00 uur via het districtskantoor. Op andere tijden 
en dagen via het telefoonnummer 06 – 53402131. 

 
  Om één en ander zo goed mogelijk te laten verlopen willen wij de verenigingen wijzen op artikel 

1.23 Ordemaatregelen, opgenomen in het Bewaarnummer seizoen 2013/’14, blz. 44. Wij 
verzoeken u hier op de wedstrijddag rekening mee te houden. In dit kader verzoeken wij de 
aangewezen scheidsrechters er op toe te zien dat het publiek zich achter de speelveldafzetting 
bevindt. 

 
  De onderstaande klassen moeten in de nacompetitie het wedstrijdformulier via het DWF aanleveren. 

- alle nacompetities in de standaardklassen mannen senioren (Top- t/m de 5
e
 klasse) 

- Alle nacompetities in de reserveklassen mannen senioren (Res. Hoofd- t/m de res. 3
e
 klasse) 

-  Alle nacompetities in de vrouwenklassen  
- Alle nacompetities voor de A- en B-junioren 
 

  Wanneer een wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld, bijvoorbeeld als er sprake is van een 
beslissingswedstrijd of finalewedstrijd nacompetitie, kunnen betrokken verenigingen onderling tot een 
akkoord komen en tot 12.00 uur op de eerstvolgende werkdag een voorstel doen aan de KNVB. 

 

  In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist het bestuur van de KNVB, terwijl het hoofd 
wedstrijdzaken is belast met de uitvoering van deze reglementen. 

 
Ingeval van storing in de verbinding met Sportlink Club moet men terugvallen op de papieren versie van het 
wedstrijdformulier. In dit geval zorgt de scheidsrechter voor toezending van het wedstrijdformulier aan de 
KNVB. 

http://www.knvb.nl/oost
http://www.knvb.nl/oost
file:///C:/Users/Ben.vanErven/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N7QBZ7VD/Ordemaatregelen.pdf


A. Reglement bij nacompetitie met dubbele wedstrijden (uit- en thuiswedstrijd) 
 

 
1. De diverse koppelingen zijn conform de regeling hier omtrent vastgesteld. Zie hiervoor in het 

Bewaarnummer onder punt 2.4 de regeling periodekampioenschappen (vanaf pagina 44), de P/D - 
regelingen van het district Oost (blz. 145 t/m 155) en het vastgestelde wedstrijdschema van de 
nacompetitie (blz.145 t/m 152 voor het seniorenvoetbal en blz. 153 t/m 155 voor de junioren.  
Ten aanzien van het destijds gepubliceerd wedstrijdschema kàn inmiddels een wijziging zijn 
aangebracht in de genoemde wedstrijddata.  

 

2. De definitieve speeldata zijn door de KNVB vastgesteld en zijn bindend. Eventuele midweekse 
wedstrijden van het zaterdagvoetbal kunnen op dinsdagavond worden vastgesteld, wedstrijden bij 
de A-junioren op maandagavond en bij de B-junioren op woensdagavond. Midweekse wedstrijden 
van het zondagvoetbal op woensdagavond. Ook kunnen er wedstrijden voor zowel het zaterdag- 
als zondagvoetbal worden vastgesteld op Hemelvaartsdag en/of 2

e
 Pinksterdag. Bij wijziging van 

dag en/of aanvangsuur dient altijd en zo spoedig mogelijk het districtskantoor te worden ingelicht. 
 
3. a.   De wedstrijden kennen, ongeacht de uitslag, de normale speelduur.  

b.  Indien na het afwerken van de twee wedstrijden nog geen beslissing is verkregen 
door middel van wedstrijdpunten, dan beslist het doelsaldo van deze twee 
wedstrijden (“uit” gescoorde doelpunten tellen niet dubbel!). 

c.   Is het doelsaldo ook gelijk dan worden niet direct strafschoppen meer genomen maar 
wordt een verlenging gespeeld waarbij de volgende regels van toepassing zijn: 
- Onmiddellijk na het verstrijken van de wedstrijd wordt er, nadat er opnieuw is geloot 
  voor beginschop of doelkeuze, een verlenging gespeeld waarvan de speelduur op 
  grond van het reglement/spelregels dient te worden aangehouden. 

  - Na de 1
e
 helft wordt van doel gewisseld en volgt de 2

e
 helft van de verlenging 

  - Is er, nadat de verlenging in zijn geheel is uitgespeeld, nog geen beslissing 
    gevallen, dan wordt een beslissing verkregen door het nemen van strafschoppen 
    op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels veldvoetbal”. 
Slechts die spelers die op het moment van beëindiging van deze wedstrijd aan de wedstrijd 
deelnamen zijn gerechtigd deel te nemen aan de strafschoppenserie. 
d.  Ingeval er sprake is van een ondertal bij één van de teams (bijvoorbeeld als 

gevolg van een rode kaart), dan dient de scheidsrechter er op toe te zien dat het andere 
team één (of meerdere) spelers aanwijst die niet aan de serie van strafschoppen zal (of 
zullen) deelnemen. 

e.  De strafschoppenserie wordt pas beëindigd op het moment dat er een winnaar van deze 
   serie bekend zal zijn (indien na 5 strafschoppen nog geen beslissing is verkregen dan 

   dienen er om en om strafschoppen te worden genomen tot er een beslissing is 
   verkregen). 

 
4. De scheidsrechter en eventueel assistent-scheidsrechter worden door de KNVB district 

Oost aangesteld. Wanneer er geen assistent-scheidsrechter is aangesteld, moeten de 
verenigingen gebruik maken van een eigen assistent-scheidsrechter. 

 

Ingeval van storing in de verbinding met Sportlink Club moet men terug vallen op de papieren versie van 
het wedstrijdformulier. In dit geval zorgt de scheidsrechter voor toezending van het wedstrijdformulier 
aan de KNVB. 
 

 



B. Reglement Finale-/beslissingswedstrijden nacompetitie (één wedstrijd) 
 

 

1.  De koppelingen voor de finale-/beslissingswedstrijden in diverse klassen zijn conform de regeling 
hier omtrent vastgesteld. Zie hiervoor de regeling wedstrijden periodekampioenen en herkansers 
en de P/D-regeling. 

 

2. De speeldatum wordt door de KNVB vastgesteld en is bindend (zie overzicht). 
 

De finale-/beslissingswedstrijden worden op neutraal terrein gespeeld. De spelende verenigingen 
kunnen in goed overleg afspraken maken op welke accommodatie de finalewedstrijd zal plaats 
vinden alsook de keuze van het aanvangsuur (uiteraard na overleg met de vereniging waar wordt 
gespeeld). 

 

Op de speeldag waarop de finalisten bekend worden dan wel uiterlijk de 1e werkdag volgend op 
de dag na de wedstrijddag uiterlijk om 12.00 uur 's middags, moet aan de KNVB district Oost 
(afdeling wedstrijdzaken) worden gemeld op welke accommodatie en op welk tijdstip de 
betrokken finale wordt gespeeld. Wanneer geen overeenstemming over de locatie wordt bereikt 
of de KNVB wordt niet tijdig op de hoogte gesteld, dan zal de KNVB de locatie en aanvangstijd 
bepalen. 

 
3.  Wanneer de stand van deze finale- en/of beslissingswedstrijd na de reguliere speelduur nog 

gelijk is, dan zal aansluitend aan de wedstrijd een verlenging worden gespeeld. De wedstrijd 
wordt als volgt verlengd: 

a.   Onmiddellijk na het verstrijken van de wedstrijd wordt er, nadat er opnieuw is geloot 
voor beginschop of doelkeuze, een verlenging gespeeld waarvan de speelduur op 
grond van het reglement, de spelregels en/of de publicatie in het Bewaarnummer 
moet worden aangehouden. 

b.  Na de 1
e
 helft moet van doel worden gewisseld en volgt de 2

e
 helft van de verlenging. 

 

c.  Is er, nadat de verlenging in zijn geheel is uitgespeeld, nog geen beslissing gevallen, dan 
wordt een beslissing verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals 
omschreven in de “Regels van het Voetbalspel”. 

 
4. Bij de finales zal de KNVB district Oost arbitrale trio's aanstellen. De scheidsrechter wordt 

verzocht contact op te nemen met de assistent-scheidsrechters, zodat in een gelijk tenue 
(dezelfde kleur) kan worden aangetreden.  

 
Ingeval van storing in de verbinding met Sportlink Club moet men terug vallen op de papieren versie van 
het wedstrijdformulier. In dit geval zorgt de scheidsrechter voor toezending van het wedstrijdformulier aan  
de KNVB. 



C. Reglement wedstrijden tussen periodekampioenen binnen één poule om 
te komen tot een Klassen Periodekampioen 

 

 
 
1.  Dit reglement is van toepassing indien in de promotie-/degradatieregeling dit is aangegeven. 

Een dergelijke competitie zal uiteindelijk een klassenperiodekampioen opleveren. De drie 
periodekampioenen van een klasse spelen een halve competitie om het Klassen Periode 
Kampioenschap. 

 
2. Eindigen in deze halve competitie elftallen in punten gelijk : 

 

a. dan is het doelsaldo van deze halve competitie van doorslaggevende betekenis. 
 

b. Is dit ook gelijk, dan beslist het aantal punten behaald in de oorspronkelijke 
  competitie.  
 
c. Mocht ook dat niet tot een beslissing leiden, dan beslist het doelsaldo van de 

oorspronkelijke competitie. 
 

d. Mocht er dan nog geen beslissing zijn verkregen, dan volgt een strafschoppenserie. 

 
3. Alle periodekampioenen spelen één thuiswedstrijd. De volgorde van de te spelen wedstrijden is: 

 

Eerste wedstrijd : winnaar periode 1 - winnaar periode 2 
 

Indien de winnaar van de 1e periode de eerste wedstrijd  niet wint dan is het vervolg : 
 

Tweede wedstrijd : winnaar periode 3 - winnaar periode 1 
 

Derde wedstrijd : winnaar periode 2 - winnaar periode 3 
 

 
Indien de winnaar van de 1e periode de eerste wedstrijd  wel wint dan is het vervolg : 

 

Tweede wedstrijd : winnaar periode 2 - winnaar periode 3 
 

Derde wedstrijd : winnaar periode 3 - winnaar periode 1 
 
4.  Gezien de in enkele gevallen korte tijdsduur tussen de 1e en de 2e wedstrijd moet de 

thuisspelende partij van de 2e wedstrijd te allen tijde de arbiter en eventueel assistent-
scheidsrechters op de hoogte te stellen over de plaats van spelen. 

 
5.  De speeldata zijn door de KNVB vastgesteld en bindend. Midweekse wedstrijden van het 

zaterdagvoetbal worden op dinsdagavonden vastgesteld en midweekse wedstrijden van het 
zondagvoetbal op woensdag. Ook bestaat de kans dat voor zowel het zaterdag- als het 
zondagvoetbal wedstrijden kunnen worden vastgesteld op Hemelvaartsdag en/of 2

e
 

Pinksterdag. Bij wijziging van dag en/of aanvangsuur dient altijd en zo spoedig mogelijk het 
districtskantoor te worden ingelicht. 

 
6. De scheidsrechter en evt. assistent-scheidsrechter worden door de KNVB district Oost aangesteld. 

 

Ingeval er geen assistent-scheidsrechter is aangesteld, moeten de verenigingen gebruik maken 
van een eigen assistent-scheidsrechter.  

 
Ingeval van storing in de verbinding met Sportlink Club moet men terug vallen op de papieren versie van 
het wedstrijdformulier. In dit geval zorgt de scheidsrechter voor toezending van het wedstrijdformulier aan 
de KNVB. 

 

 

 

 

 

 

 



D. Rangorde (uit het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal) 
(Beslissingswedstrijd) 

 

 
1. a. De rangorde in een competitie wordt bepaald door het aantal behaalde punten. 

b. Is het puntenaantal gelijk, dan wordt, tenzij hierna of bij een door het bestuur 
vastgestelde promotie-/degradatieregeling anders is bepaald, de rangorde bepaald door 
het doelsaldo. 

 
 

2. Voor een gewonnen wedstrijd krijgt het winnende elftal drie punten. Bij een gelijkspel krijgt 
elk elftal een punt. Voor een verloren wedstrijd krijgt het verliezende elftal geen punten. 

 

 
 

3. Onder doelsaldo wordt verstaan het aantal doelpunten "voor” verminderd met het aantal 
   doelpunten "tegen”. 

 
 

4. Voor elftallen uitkomend in competities die ingedeeld zijn in de categorie A geldt het volgende: 
 

a. indien twee elftallen vanwege een gelijk aantal punten in aanmerking komen voor een 
kampioenschap, een rechtstreekse promotie of een rechtstreekse degradatie, wordt 
een beslissingswedstrijd gespeeld; 

b. indien twee elftallen die niet voortkomen uit dezelfde poule in aanmerking komen 
voor rechtstreekse promotie of rechtstreekse degradatie, wordt een 
beslissingswedstrijd gespeeld; 

c. indien meer dan twee elftallen in aanmerking komen voor een kampioenschap, een 
rechtstreekse promotie of rechtstreekse degradatie, stelt het desbetreffende bestuur 
een wedstrijdreeks vast; 

d. in geval van een beslissingswedstrijd of wedstrijdreeks, stelt het desbetreffende bestuur 
de datum en het tijdstip van deze wedstrijd(en) vast en na overleg met de partijen het 
speelveld waarop wordt gespeeld. 

 

 
5. Het desbetreffende bestuur kan van het hierboven in lid 4 bepaalde afwijken, tenzij het de 
  rechtstreekse promotie in een competitie ingedeeld in de categorie A betreft. 
 
 
6. a. Indien de beslissingswedstrijd zoals genoemd in lid 4 onder a of b na de reguliere speeltijd 
   is geëindigd met een gelijke stand, wordt de wedstrijd onmiddellijk verlengd. 
 b. Na het verstrijken van de reguliere speeltijd, en voordat een aanvang wordt genomen met 
   de verlenging, wordt opnieuw geloot voor doelkeuze of beginschop. 
 c. De verlenging kent twee periodes van de in de reglementen, spelregels en/of het 
   bewaarnummer opgenomen speelduur. 
 
 
7. a. Is na verlenging zoals genoemd in lid 6 bij elftallen uit dezelfde poule nog geen beslissing 
   verkregen, dan valt bij kampioenschap en/of rechtstreekse promotie de beslissing in het 
   voordeel van het elftal met het hoogste doelsaldo van de oorspronkelijke competitie en bij 
   rechtstreekse degradatie in het nadeel van het elftal met het laagste doelsaldo van de 
   oorspronkelijke competitie. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van 
   strafschoppen op de wijze zoals is bepaald in lid 9. 
 b. Is na verlenging bij elftallen die uit verschillende poules komen nog geen beslissing 
   verkregen, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is 
   bepaald in lid 9. 



 
8. a. Bij een op grond van lid 4 onder c vastgestelde wedstrijdreeks, waarbij elftallen zijn 
   betrokken uit dezelfde poule, is bij een gelijk aantal punten het doelsaldo van de 
   oorspronkelijke competitie beslissend. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het 
   nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in lid 9. 
 b. Bij een op grond van lid 4 onder c vastgestelde wedstrijdreeks, waarbij elftallen zijn 
  betrokken uit verschillende poules, is bij een gelijk aantal punten het doelsaldo van de 
  reeks beslissend. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van 
  strafschoppen op de wijze zoals is bepaald in lid 9 van dit artikel. 

Aanvullende bepalingen : 
In eventuele te spelen nacompetities kan sprake zijn van een poule van 3 elftallen welke niet 
afkomstig zijn uit dezelfde competitie. In die gevallen dient na iedere wedstrijd, ongeacht de 
uitslag, een strafschoppenserie te worden genomen. Deze dient te worden uitgevoerd conform de 
bepalingen van lid 9 van dit artikel. Is na een serie van 5 strafschoppen voor beide teams nog 
geen winnaar bekend, dan zal deze serie vervolgd worden door het om en om nemen van 
strafschoppen. Zie ook de spelregels veldvoetbal 
Indien na afloop van de laatste wedstrijd in de poule de uiteindelijke poulewinnaar bekend is, dan 
komt de strafschoppenserie na deze laatste wedstrijd te vervallen. 
 
Voor het seizoen 2013-2014 gaat het om poules met 3 of meer deelnemers in : 
- De nacompetities tussen de periodekampioenen van de 4

e
 klassen zaterdag en de herkansers 

van de 3
e
 klassen zaterdag (1

e
 elftallen mannen) 

- De nacompetities tussen de periodekampioenen van de 5
e
 klassen zondag en de herkansers 

van de 4
e
 klassen zondag (1

e
 elftallen mannen) 

   
 

9. Indien een beslissing moet worden verkregen door het nemen van strafschoppen, dan 
worden deze genomen op de wijze zoals bepaald in de spelregels veldvoetbal. Ingeval tussen 
meer dan twee elftallen een beslissing moet worden verkregen door het nemen van 
strafschoppen, zullen deze worden genomen op een bij besluit van het desbetreffende bestuur te 
bepalen wijze (zie hiervoor ook de beschrijvingen in het Bewaarnummer). 

 
 
   10.   Voor elftallen uitkomend in competitie die ingedeeld zijn in de categorie B geldt het volgende: 
   a. Voor elftallen uitkomend in competities die ingedeeld zijn in de categorie B geldt het volgende:  

- indien twee elftallen vanwege een gelijk aantal punten in aanmerking komen voor een   
  kampioenschap, wordt een beslissingswedstrijd gespeeld, waarbij het elftal met het beste  
  doelsaldo als thuisclub wordt aangemerkt;  
- is het doelsaldo gelijk, dan wordt de een beslissingswedstrijd gespeeld bij het elftal dat  
  door loting als thuisclub wordt aangemerkt;  

b. Indien meer dan twee elftallen vanwege een gelijk aantal punten in aanmerking komen voor een    
    kampioenschap, wordt een beslissingswedstrijdreeks gespeeld; 
 
 

11. Het desbetreffende bestuur is bevoegd bijzondere eisen te stellen aan de inrichting van de 
speelvelden waarop beslissingswedstrijden worden gespeeld. 

 
 

Ingeval van storing in de verbinding met Sportlink Club moet men terug vallen op de papieren versie 
van het wedstrijdformulier. In dit geval zorgt de scheidsrechter voor toezending van het 
wedstrijdformulier aan de KNVB. 

 


