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Promotie/degradatieregeling jeugdvoetbal  
 
Jeugdvoetbal Algemeen 
 
1. Eindigen in categorie A in de eindrangschikking van de volledige competitie twee of meer elftallen 
gelijk in punten dan zal een beslissingswedstrijd c.q. een wedstrijdenreeks worden gespeeld. 
 
2. in categorie B is het doelsaldo bepalend. 
 
3. Elftallen die afzien van promotie van de 2

e
 klasse naar de 1

e
 klasse, dienen dit schriftelijk  voor 1 april 

2014 kenbaar te maken (A, B en C junioren en D pupillen). 
 
4. Het is niet toegestaan dat van één vereniging meer dan één elftal uitkomt in 1 poule van de 
verschillende divisies. 
 
5. Terugtrekken uit de competitie: 
Indien een elftal, om welke reden dan ook, zich terugtrekt of de competitie niet beëindigt, wordt dit elftal 
geacht de laatste plaats te bezetten en degradeert naar een lagere klasse (A t/m D). 
 
6. Dispensatie: Elftallen die spelen met gedispenseerde spelers kunnen niet promoveren naar een 
hogere klasse. In dergelijke gevallen promoveert de nummer twee. 
 

Periodekampioenschappen A- en B-junioren 
 
1. Algemene bepalingen: 
In de totale categorie A van de A-junioren wordt gewerkt met periodekampioenschappen.  
In de totale categorie A van de B-junioren wordt ook  gewerkt met periodekampioenschappen. 
 
a. De competitie voor klassen bestaande uit een even aantal teams wordt in drie perioden verdeeld, te 
weten:  
Voor de klassen bestaande uit 12 teams geldt:  
- een 1

e
 periode van 8 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 8);  

- een 2
e
 periode van 7 wedstrijden (wedstrijddagen 9 t/m 15);  

- een 3
e
 periode van 7 wedstrijden (wedstrijddagen 16 t/m 22).  

 
b. De competitie voor klassen bestaande uit een oneven aantal teams (11) wordt in twee perioden 
verdeeld, te weten:  
Voor de klassen bestaande uit 11 teams geldt:  
- een 1

e
 periode van 10 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 11);  

- een 2
e
 periode van 10 wedstrijden (wedstrijddagen 12 t/m 22).  

- een 3
e
 periode wordt aangewezen op basis van de reguliere eindstand (zie punt 4) 

 
2. Periodekampioen 
Het team dat in een periode de meeste punten heeft behaald, is periodekampioen. Eindigen in een 
periode teams gelijk, dan is doelsaldo in deze periode bepalend. Is dit ook gelijk, dan wordt op neutraal 
terrein een beslissingswedstrijd gespeeld (zie punt 6).  
 
3. Twee periodes winnen bestaat niet… Wie vervangt…  
Teams die al een periodetitel hebben, kunnen geen volgend periodekampioenschap winnen. De periode 
(de 2

e
 of 3

e
) gaat in dat geval naar de eerstvolgende in de stand van de periode die nog geen periodetitel 

heeft. 
 
4. Voor de klassen bestaande uit een oneven aantal teams met twee perioden en drie 
periodekampioenen geldt:  
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Het team dat in de eindrangschikking van de competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen 
periodekampioen is, wordt als periodekampioen van de 3

e
 periode aangemerkt.  

 
5. Het aanwijzen van een vervangende periodekampioen, hoe werkt dat? 
a. Als de kampioen tevens periodekampioen is, zal het team dat in de ranglijst van de volledige 
competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periode heeft, als vervangende 
periodekampioen worden aangewezen.  

 

b. Ter bepaling van het overnemen van de periodetitel van de kampioen door het hoogst geplaatste team 
in de eindrangschikking, dienen eerst alle kampioenen van de 1

e
, 2

e
, en 3

e
 periode bekend te zijn. (In 

klassen met een oneven aantal teams wordt eerst de  winnaar van de 3
e
 periode bepaald volgens punt 4) 

 
6. Wanneer er sprake is van een beslissingswedstrijd of wedstrijdreeks geldt de volgende 
regeling:  
 
a. Beslissingswedstrijd.  
 
Is in deze wedstrijd in het veldvoetbal de stand na 90 (A) dan wel 80 (B) minuten gelijk, dan wordt bij de 
A-junioren 2 x 15 minuten respectievelijk bij de B-junioren 2 x 12,5 minuten verlengd. Is ook dan geen 
beslissing verkregen, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen.  
 
b. Beslissingsreeks.  
 
Indien meer dan twee teams in aanmerking komen voor een periodetitel wordt een halve competitie 
vastgesteld. Eindigen in deze halve competitie twee of meer teams gelijk, dan beslist het doelsaldo van 
deze halve competitie. Is ook dit gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen. 
 
Het vorenstaande houdt in dat direct na afloop van iedere gespeelde wedstrijd strafschoppen moeten 
worden genomen.  
 
7. Periodetitel in combinatie met degradatie/herkansing 
Indien een team een periodetitel heeft behaald en degradeert of belandt op de „herkansingsplaats‟, zal 
het team dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat 
nog geen periodekampioen is als vervangende periodekampioen van de betreffende periode worden 
aangewezen.  
 
Indien op grond van het aantal punten in de eindrangschikking van de volledige competitie hiervoor 
meerdere teams in aanmerking komen, is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie van 
doorslaggevende betekenis.  
Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal een beslissingswedstrijd, respectievelijk een halve competitie 
worden gespeeld (zie punt 6)  
 
8. Slot 
Het hoofd wedstrijdzaken is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin niet is 
voorzien beslist het betreffende bestuur.  
 

Promotie-/degradatieregeling A, B, en C junioren 
 
A-junioren  

 
3

e
 divisie  D 

De kampioen van de 3
e 
 D divisie promoveert naar de 2

e
 divisie. 

De periodekampioenen van de 3
e
 divisie spelen een nacompetitie met de herkansers uit de 2

e
 divisie. 

De herkansers (nummers 10 en 11) van de 3
e
 divisie spelen een nacompetitie met de 

periodekampioenen van de 4
e
 divisie. 

De nummer 12 van de 3
e
 divisie degradeert naar de 4

e
 divisie. 
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4

e
 divisie E, F en G 

De kampioenen van de 4
e
 divisie promoveren naar de 3

e
 divisie. 

De periodekampioenen van de 4
e
 divisie spelen een nacompetitie met de herkansers uit de 3

e
 divisie 

De herkansers (nummers 10 en 11) van de 4
e
 divisie spelen een nacompetitie met de 

periodekampioenen van de hoofdklasse. 
De nummer 12 van de 4

e
 divisie degradeert naar de hoofdklasse. 

Hoofdklasse K, L en M 
De kampioenen van de hoofdklassen promoveren naar de 4

e
 divisie. 

De nummers 10 en 11 van de hoofdklasse K, L en M worden aangemerkt als herkanser en spelen met de 
periodekampioenen van de 1

e
 klasse voor 3 plaatsen in de hoofdklasse. 

De nummers 12 van de hoofdklasse K, L en M degradeert naar de 1
e
 klasse. 

 
1

e
 klasse 21 t/m 26 

De kampioenen van de 1
e
 klasse 21 t/m 26 promoveren naar de hoofdklasse. 

De periodekampioenen van de 1
e
 klasse spelen een nacompetitie met de herkansers uit de hoofdklasse. 

De nummers 10, 11 en 12 van de 1
e
 klasse 21 t/m 26 degraderen naar de 2

e
 klasse. 

 
2

e
 klasse 01 t/m 17 

De 15 kampioenen van de 2
e
 klasse promoveren naar de 1

e
 klasse. 

 
B- Juniorencompetitie 
 
4

e
 divisie E, F en G 

De kampioenen van de 4
e
 divisie promoveren naar de 3

e
 divisie. 

De periodekampioenen van de 4
e
 divisie spelen een nacompetitie met de herkansers uit de 3

e
 divisie 

De herkansers (nummers 10 en 11) van de 4
e
 divisie spelen een nacompetitie met de 

periodekampioenen van de hoofdklasse. 
De nummer 12 van de 4

e
 divisie degradeert naar de hoofdklasse. 

 
Hoofdklasse K, L en M 
De kampioenen van de hoofdklassen promoveren naar de 4

e
 divisie. 

De nummers 10 en 11 van de hoofdklasse K, L en M worden aangemerkt als herkanser en spelen met de 
periodekampioenen van de 1

e
 klasse voor 3 plaatsen in de hoofdklasse. 

De nummers 12 van de hoofdklasse K, L en M degradeert naar de 1
e
 klasse. 

 
1

e
 klasse 21 t/m 26 

De kampioenen van de 1
e
 klasse 21 t/m 26 promoveren naar de hoofdklasse. 

De periodekampioenen van de 1
e
 klasse spelen een nacompetitie met de herkansers uit de hoofdklasse. 

De nummers 10, 11 en 12 van de 1
e
 klasse 21 t/m 26 degraderen naar de 2

e
 klasse 

 
2

e
 klasse 01 t/m 18 

De 18 kampioenen van de 2
e
 klasse promoveren naar de 1

e
 klasse. 

 
C- Juniorencompetitie 

 
2

e
 divisie C en D 

De kampioenen van de 2
e
 divisie promoveren naar de 1

e
  divisie.  

De nummers 11 en 12 van de 2
e
 divisie degraderen naar de 3

e
 divisie.  

 

3
e
 divisie F en G 

De kampioenen van de 3
e
 divisie promoveren naar de 2

e
 divisie.  

De nummers 11 en 12 van de 3
e
 divisies degraderen naar de hoofdklasse. 

 

Hoofdklasse (categorie A) 
De kampioenen van de hoofdklasse promoveren naar de 3

e
 divisie.  
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De nummers 11 en 12 van de hoofdklasse K en M en de nummers 11, 12 en 13 van de hoofdklasse L degraderen 
naar de 1

e
  klasse.  

 

1
e
 klasse (categorie A) 

De kampioenen van de 1
e
 klasse 21 t/m 26 promoveren naar de hoofdklasse.  

De nummers 10, 11 en 12 van de 1
e
 klasse degraderen naar de 2

e
 klasse.  

 

2
e
 klasse (categorie B) 

De 19 kampioenen van de 2
e
 klasse promoveren naar de 1

e
 klasse.  

  

Promotie-/degradatieregeling pupillen 
 
D-pupillencompetitie 
 
2

e
 divisie E 

De kampioen van de 2
e
 divisie E promoveert naar de 1

e
 divisie C. 

De nummer 11, 12, 13 en 14 van de 2
e
 divisie degradeert naar de hoofdklasse. 

 
Hoofdklasse M, N en O 
De kampioenen van de hoofdklasse M, N en O promoveren naar de 2

e
 divisie van district Oost. 

De nummers 11 en 12 van poule N en O degraderen naar de 1
e
 klasse, de nummers 11, 12 en 13 van 

poule M degraderen naar de 1
e
 klasse. 

 
1

e
 klasse 1 t/m 9 

De kampioenen van de 1
e
 klasse promoveren naar de hoofdklasse. 

De nummers 11 en 12 van poule 1, 2, 3, 6, 7 en 8 degraderen naar de 2
e
 klasse, de nummers 12, 13 en 

14 van poule 4 degraderen naar de 2
e
 klasse en de nummers 11, 12, en 13 van poule 5 degraderen naar 

de 2
e
 klasse 

 
2

e
 klasse  

De kampioenen van de 2
e
 klasse 1 t/m 20 promoveren naar de 1

e
 klasse. 

 
E-pupillen 
 
De kampioenen van de hoofdklasse 1 t/m 8 spelen op zaterdag 24 mei 2014 om het kampioenschap van 
de KNVB district Oost op het terrein van SV Twello te Twello. 
 


