
Periodekampioenschappen veldvoetbal 
 
 
 
Jaarlijks wordt de KNVB medio maart/april geconfronteerd met vragen over de regeling periodekampioenschappen. 
Deze regeling is terug te vinden in het Handboek Competitiezaken Veldvoetbal.  
 

Algemene bepalingen 
 
De competitie voor klassen bestaande uit een even aantal elftallen wordt in drie perioden verdeeld; 
 
Voor de klassen bestaande uit 12 elftallen 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). 

 
Voor de klassen bestaande uit 14 elftallen geldt: 
- een 1

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

- een 2
e
 periode van 9 wedstrijden (wedstrijddagen 9 t/m 17); 

- een 3
e
 periode van 9 wedstrijden (wedstrijddagen 18 t/m 26). 

 
De competitie voor klassen bestaande uit een oneven aantal elftallen wordt in twee perioden verdeeld; 
 
Voor de klassen bestaande uit 11 elftallen geldt: 
- een eerste periode van 10 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 11); 
- een tweede periode van 10 wedstrijden (wedstrijddagen 12 t/m 22). 
 
Voor de klassen bestaande uit 13 elftallen geldt: 
- een eerste periode van 12 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 13); 
- een tweede periode van 12 wedstrijden (wedstrijddagen 14 t/m 26). 
 
Voor de klassen bestaande uit 15 elftallen geldt: 
- een eerste periode van 14 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 15); 
- een tweede periode van 14 wedstrijden (wedstrijddagen 16 t/m 30). 
 
 
NB: Indien men uitkomt in een klasse met een oneven aantal elftallen, dan zal de 3

e
 periode worden vergeven aan het 

elftal dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen 
periodekampioen is. Indien er tijdens het seizoen wijzigingen zijn ontstaan in de indelingen, dan zijn alle betrokken 
verenigingen inmiddels op de hoogte gesteld van de voortgang m.b.t. de periodekampioenschappen. 
 

 
 

Wanneer ben je periodekampioen? 
 
Na iedere periode wordt de stand opgemaakt over die periode. Het elftal dat de meeste punten heeft behaald, mag 
zich periodekampioen noemen. 
 

- Eindigen in een periode elftallen gelijk, dan beslist doelsaldo van de betreffende periode.  
- Is dit ook gelijk, dan wordt een beslissingswedstrijd c.q. een halve competitie gespeeld. 

 
Elftallen die reeds een periodetitel hebben gewonnen, kunnen geen volgend periodekampioenschap verkrijgen en dus 
niet deelnemen aan een beslissingswedstrijd c.q. halve competitie. 
 
Als de 1

e
 periodekampioen ook in de 2

e
 periode bovenaan eindigt, wordt de nummer 2 van de 2

e
 periode aangemerkt 

als vervangende periodekampioen. Als de periodekampioenen van de 1
e
 en de 2

e
  periode ook in de 3

e
 periode 

bovenaan eindigen, wordt het eerstvolgende elftal in de periodestand van de 3
e
 periode, dat nog geen 

periodekampioen is, beschouwd als de vervangende periodekampioen. 

 
 
 
 

 



 
 
 

Een periode “overnemen” / de vervangende periodekampioen 
 
 
Ter bepaling van het overnemen van de periodetitel van de kampioen door het hoogst geplaatste elftal in de 
eindrangschikking, moeten eerst alle kampioenen van de eerste, tweede en derde periode (klassen met een oneven 
aantal elftallen het elftal dat als winnaar van de derde periode wordt aangemerkt) bekend te zijn. 
 
A: Als de kampioen tevens periodekampioen is  zal het elftal dat in de eindrangschikking van de volledige competitie 
de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is, als vervangende periodekampioen van de 
kampioen worden aangewezen. 
 
B: Als een periodekampioen niet kan of mag promoveren  zal het elftal dat in de eindrangschikking van de volledige 
competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is, als vervangende periodekampioen 
worden aangewezen. 
 
C: Als een elftal een periodetitel heeft behaald en degradeert of belandt op de „herkansingsplaats‟ zal het elftal 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 bij A, B en/of C twee of meerdere elftallen gelijk eindigen, is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie 
beslissend. Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal een beslissingswedstrijd, respectievelijk een halve competitie 
worden gespeeld. 
 
Indien sprake is van een beslissingswedstrijd c.q. een halve competitie, geldt de volgende regeling: 
 
Beslissingswedstrijd periodekampioenschap 
Is in deze wedstrijd de stand na 90 minuten gelijk, dan wordt 2 x 15 minuten verlengd. Is ook dan geen beslissing 
verkregen, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen. 
 
Halve competitie periodekampioenschap 
Indien meer dan twee elftallen in aanmerking komen voor een periodetitel wordt een halve competitie vastgesteld. 
Eindigen in deze halve competitie twee of meer elftallen 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. 
 
NB: Verenigingen die zich plaatsen voor de nacompetitie, kunnen niet aan de nacompetitie deelnemen indien in alle 
poules van de naast gelegen hogere klasse al elftallen van deze vereniging uitkomen. 
Een uitzondering is hierop van toepassing indien bij de start van de nacompetitie in deze bewuste klasse reeds 
vaststaat dat het elftal van dezelfde vereniging in die hogere klasse is gedegradeerd dan wel gepromoveerd. 
 
Is een eventuele promotie of rechtstreekse degradatie nog afhankelijk van een beslissingswedstrijd c.q. 
wedstrijdenreeks dan zal deze vereniging op dit lagere niveau zijn uitgesloten van deelname aan de nacompetitie. 
Het elftal dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen 
periodekampioen is geweest of kampioen is, zal dan 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 elftallen 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hoe bepaal je de periodekampioen en vervangende periodekampioen? 
 
Om dit te bepalen hebben we onderstaand werkblad gemaakt. 
 

Volle / even klasse. 
 
Je moet altijd eerst de periodekampioenen aanwijzen (een elftal kan maar 1x een periodetitel behalen, dus de 
periodekampioen van de 1e periode kan niet de 2e of 3e winnen, de periodekampioen van de 2e periode kan niet de 
3e periode winnen). 
Als de periodekampioen van de 1e periode bovenaan eindigt in de 2e periode gaat de titel naar de nummer 2 in die 
periode. Eindigen de winnaars van de 1e en 2e periode bovenaan in de 3e periode dan gaat de titel naar de nummer 
3 in die periode. 
 
 1

e
 periodekampioen = 

 2
e
 periodekampioen = 

 3
e
 periodekampioen = 

 
Dan ga je kijken of de periodekampioen gerechtigd is om deel te nemen aan de nacompetitie.  
Heeft een elftal dat niet kan promoveren een periodetitel dan verschuift de periodetitel naar de hoogstgeplaatste op de 
eindranglijst van de gewone competitie die nog geen periodetitel heeft.   
 
Indien de uiteindelijke kampioen of promovendus tevens een periodetitel heeft dan krijgt het hoogstgeplaatste elftal op 
de eindranglijst van de gewone competitie dat nog niets heeft (geen promotie en geen periode) de periode 
toegewezen en wordt als vervangend periodekampioen aangemerkt. 
 
 Kampioen              = 
 Rechtstreekse promotie  = 
 
 Vervangend periodekampioen   = 
 
 
 

Oneven klasse : bijvoorbeeld in een poule van 11 
 
Je dient wederom eerst de periodekampioenen aan te wijzen. 
(een elftal kan maar 1x een periodetitel behalen, dus de periodekampioen van de 1e periode kan niet de 2e periode 
winnen) Als de periodekampioen van de 1e periode bovenaan eindigt in de 2e periode gaat de titel naar de nummer 2 
in die periode. 
 
Als er lopende de competitie een elftal is teruggetrokken dan kan het zijn dat een elftal al een periodetitel heeft, deze 
verschuift dan naar de 3e periode. (zgn. oude rechten). 
 
 1

e
 periodekampioen = 

 2
e
 periodekampioen = 

3
e
 periodekampioen =  wordt hoogst geplaatste elftal op de eindranglijst van de gewone competitie  

          die nog niets heeft (geen rechtstreekse promotie en geen periode). 
              
 Kampioen      = 
 Promotie   =  
 

 
Indien de uiteindelijke kampioen/ promovendus tevens een periodetitel heeft dan krijgt het hoogstgeplaatste elftal op 
de eindranglijst dat nog niets heeft de periode en wordt vervangend periodekampioen. 
   
               Vervangend periode kampioen =  
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Afdeling wedstrijdzaken van de KNVB district Oost 


