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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 2015/’16 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 2 omschreven wedstrijdenreeksen luidt als volgt: 
- Winnaar A - winnaar B (1) 
- Winnaar C - winnaar D (2) 
- Winnaar E - winnaar F (3) 
- Winnaar G - winnaar H (4) 
 
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 3 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 kampioen van de A en B poule promoveert naar de landelijke Topklasse. 
Nummer 12 en 11 van poule A en nummer 12 en 11 van poule B degraderen naar de 1e klasse. 
Nummer 10 van poule A en B wordt aangemerkt als herkanser. 
 
1e klasse 

De kampioen van poule A, B, C en D promoveren naar de hoofdklasse. 
Nummer 12 en 11 van poule A, B, C en D degraderen naar  de 2e klasse. 
Nummer 10 van poule A, B, C en D wordt aangemerkt als herkanser. 
 
2e klasse 

De kampioen van poule A t/m H promoveert naar de 1e klasse. 
 
B categorie 
 

De 3
e
 t/m 7

e
 klasse vallen onder de B categorie.  De kampioenen zijn niet verplicht te promoveren. Dit kan worden aangegeven bij de 

inschrijvingen voor seizoen 2016/’17. 
 
3e klasse  

De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.  
 
4e klasse  

De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.  
Afhankelijk van het aantal open plaatsen is het mogelijk dat er meerdere teams doorstromen naar de 3e klasse. 
 
5e klasse  

De kampioenen promoveren naar de 4e klasse.  
 
6e klasse  

De kampioenen promoveren naar de 5
e
 klasse. 

In Amsterdam wordt een vaste avondcompetitie georganiseerd. De verdeling van de poules over de avonden is als volgt; 
 

Dag Poule 

Maandag 11 en 12 

Dinsdag 13 

Woensdag 14 en 15 

Donderdag 16 en 17 

Vrijdag 18 en 19 

 
7e klasse  

De kampioenen promoveren naar de 6e klasse.  
In Amsterdam wordt een vaste avondcompetitie georganiseerd. De verdeling van de poules over de avonden is als volgt; 
 

Dag Poule 

Maandag 08 

Dinsdag 09 

Woensdag 10 

Donderdag 11 

Vrijdag 12 en 13 

 
Texel competitie (8e klasse) 

Op het eiland Texel wordt een eilandcompetitie georganiseerd.  
 
 



 

 

 

2. Promotie-/degradatieregeling vrouwen  
 

B categorie 
 

De hoofdklasse t/m 4
e
 klasse vrouwen vallen onder de B categorie. De kampioenen zijn niet verplicht te promoveren. Dit kan worden 

aangegeven bij de inschrijvingen voor seizoen 2016/’17. 

 
Hoofdklasse 

De kampioenen van poule 1 en 2 spelen in een best of three voor het districtskampioenschap. De distructskampioen heeft het recht te 
promoveren naar de landelijke eredivisie vrouwen.  
Wordt een 2

e
 team kampioen van een poule dan worden de wedstrijden om het districtskampioenschap wel gespeeld. Het 

standaardteam heeft dan – ongeacht het resultaat –het recht van promotie naar de eredivisie.  
Wil geen van beide kampioenen gebruik maken van het recht op promotie naar de eredivisie, dan gaat het recht over naar de 
nummers 2 van beide poules. 
 
1e klasse 

De kampioenen promoveren naar de hoofdklasse. 
 
2e klasse 

De kampioenen promoveren naar de 1
e 

 klasse. 
 
3e klasse 

De kampioenen promoveren naar de 2
e 

 klasse. 
 
4

e
 klasse 

De kampioenen promoveren naar de 3
e
 klasse. 

 

3. Promotie-/degradatieregeling veteranen  
Deelname aan de veteranencompetitie is mogelijk indien alle deelnemers 35 jaar of ouder zijn. Peildatum 1 januari 2016. Voor 
veteranen is in geen dispensatie mogelijk.  
 
De competitie wordt in een najaars- en voorjaarsreeks georganiseerd. In de najaarsreeks vindt een halve competitie plaats in poules 
van 10 tot maximaal 14 teams. De voorjaarsreeks wordt samengesteld op sterkte in poules van 5 tot maximaal 7 teams. Er wordt dan 
een normale competitie samengesteld. 
De kampioenen van de voorjaarsreeks plaatsen zich voor de play-offcompetitie voor het kampioenschap van district West I  
Er vindt geen promotie/degradatie plaats. 
 

4. Promotie-/degradatieregeling jeugd  
 
Topklasse 

De Topklasse (A categorie) bestaat uit teams die in een prestatieve competitie willen uitkomen. Er is een Topklasse voor A, B en C 

junioren en D pupillen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen formeren we 1 of 2 poules per categorie. Uitgangspunt ligt bij 15 of 

meer teams. Per vereniging mag 1 team worden ingeschreven. Voor een tweede team is alleen plaats als er ruimte is. 

 

De kampioen van de Topklasse plaatst zich, na het spelen van play-offs en finale op de districtsjeugdkampioenschappen, voor het 

Nederlands kampioenschap. 

 

De wedstrijden in de Topklasse worden op een vaste avond gespeeld en de wedstrijdduur en regels zijn voor de categorieën 

verschillend. Scheenbeschermers zijn verplicht. 

 

 



 

 

A junioren woensdagavond, 2x 20 minuten volgens regels eredivisie en eerste divisie. 

B junioren vrijdagavond, 2x 25 minuten volgens regels A- categorie district. 

C junioren vrijdagavond, 2x 25 minuten (nieuw) volgens regels A- categorie district. 

D pupillen vrijdagavond, 2x 20 minuten volgens regels A- categorie district. 

 

Bij de A junioren wordt gebruik gemaakt van het digitale wedstrijdformulier (DWF). 

 

Voor het seizoen 2015/’16 is het vrij inschrijven voor de teams in de Topklasse. Aan het eind van het seizoen kan de promotie-

/degradatieregeling van kracht zijn. 

 

Promotie 

 

Teams die in het seizoen 2015/’16 kampioen worden van de na- en voorjaarreeks in de 1
e 
klasse krijgen het recht om te promoveren 

naar de Topklasse. 

 

Degradatie 

 

Afhankelijk van de competitieopzet worden de volgende degradatieregels toegepast: 
 
Topklasse 1 poule:  
De onderste 2 teams degraderen naar de 1

e
 klasse als verenigingen die kampioen worden in de 1

e
 klasse gebruik willen maken van 

het recht om te promoveren. 
 
Topklasse 2 poules:  
Het laatst geëindigde team uit elke poule degradeert naar de 1

e
 klasse als verenigingen die kampioen worden in de voorjaarreeksen 

van de 1
e
 klasse gebruik willen maken van het recht om te promoveren. 

 

In de Topklasse wordt geen dispensatie verleend. 

 

1
e
 klasse 

 

De 1
e
 klasse bestaat uit teams die worden ingedeeld in een na- en voorjaarreeks. Deze reeksen deelt de KNVB in op postcode zodat 

de reisafstanden beperkt zijn. Na de najaarreeks volgt er een nieuwe indeling om er zodoende voor te zorgen dat er een 

gelijkwaardige competitie komt. Voor de najaarreeks worden poules geformeerd van minimaal 6 en maximaal 12 teams. 

Uitgangspunten zijn; 

 reistijd maximaal 30 minuten (indicatie) 

 aanvangstijd maximaal 20.30 uur 

 

De voorjaarreeks wordt ingedeeld op basis van de eindrangschikking van de najaarreeks. Hierbij kan het mogelijk zijn dat de 

maximale reistijd van 30 minuten wordt overschreden mits de vereniging daarmee instemt. In de voorjaarreeks bestaat een poule uit 

maximaal 6 team. 

 

De 1
e
 klasse is voor A, B en C juniorenteams en D, E en F pupillenteams die recreatief willen zaalvoetballen. De kampioenen van de 

najaarreeksen 1
e
 klasse bij de C junioren en D, E en F pupillen plaatsen zich voor het districtskampioenschap 1

e
 klasse, welke aan het 

eind van het seizoen wordt gehouden. 

 

De wedstrijden in de 1
e
 klasse worden gespeeld op de voorkeursavond van de thuisvereniging, mits mogelijk. Indien mogelijk worden 

competities op maat samengesteld, zoals bijvoorbeeld de woensdagmiddagcompetitie voor E pupillen. Voorkeur voor de 

woensdagmiddagcompetitie kan worden aangegeven in het opmerkingenveld.  

 



 

 

De volgende wedstrijdduur en regels worden gehanteerd voor de categorieën: 

 

A, B en C junioren, 2x 25 minuten (nieuw voor B en C junioren) volgens regels B- categorie district. 

D, E en F pupillen, 2x 20 minuten volgens regels B- categorie district. 

 

Scheenbeschermers zijn verplicht (nieuw). 

 

Promotie 

 

Teams die in het seizoen 2015/`16 kampioen worden van de na- en voorjaarreeks in de 1
e 
klasse krijgen het recht om te 

promoveren naar de Topklasse. 

 

Voor de 1
e
 klasse worden maximaal 2 dispensaties verleend per leeftijdscategorie. 

 

De jeugddistrictskampioenschappen worden gehouden op zondag 17 april 2016 in Sporthallen Zuid te Amsterdam.  De kampioenen 

van de  Topklasse A, B en C junioren en D pupillen plaatsen zich voor het Nederlands kampioenschap jeugdzaalvoetbal, welke op 30 

april 2016 (locatie n.n.b.) wordt gehouden. 

 

5. Periodekampioenschappen hoofd- t/m 2e klasse (mannen) 
 

Voor het seizoen 2015/’16 is de regeling voor de periodekampioenschappen in de hoofd- t/m de 2e klasse van kracht.  
Een team dat in aanmerking komt voor een nacompetitie naar een hogere klasse kan niet deelnemen aan deze competitie, indien in 
alle poules van deze klasse al een team van dezelfde vereniging uitkomt. Dit geldt voor de hoofdklasse en de 1

ste
 klasse (mannen). 

Indien dit in een poule het geval is, dan speelt nummer twee van de betreffende periode de nacompetitie. Alle nacompetitiefinales voor 
een - eventuele - promotie c.q. handhavingplaats worden gespeeld op 27 mei 2016 in sporthallen Zuid te Amsterdam. De wedstrijden 
worden geleid door een koppel scheidsrechters, geassisteerd door een secretaris/tijdwaarnemer. 

Hoofdklasse 

Artikel 1 

Er wordt gespeeld volgens de regeling: 
A. 1

e
 periodekampioen poule A  - 2

e
 periodekampioen poule B 

B. 3
e
 periodekampioen poule A  -  1

e
 periodekampioen poule B 

C. 3
e
 periodekampioen poule B  -  2

e
 periodekampioen poule A 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
Artikel 2 

De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld: 
Winnaar 1 A  -  Winnaar 1 C  
Winnaar 1 B - Herkanser Topklasse A 
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. 
 
Artikel 3 

De winnaars van de onder artikel 2 vermelde wedstrijden spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in 
sporthallen Zuid. 

1e klasse 

In de 1e klasse vindt een koppeling plaats tussen de poules. 
 
 1e klasse A en B koppelen met de herkanser uit de hoofdklasse A 
 
Artikel 1 

Er wordt gespeeld volgens de regeling: 
A. 1

e
 periodekampioen poule A   -  2

e
 periodekampioen poule B 

B. 3
e
 periodekampioen poule A  -  1

e
 periodekampioen poule B 

C. 3
e
 periodekampioen poule B  -  2

e
 periodekampioen poule A 



 

 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
Artikel 2 

De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld: 
Winnaar 1 A - Winnaar 1 C  
Winnaar 1 B - Herkanser hoofdklasse A 
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. 
 
 
Artikel 3 

De winnaars van de onder artikel 2 vermelde wedstrijden spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in 
sporthallen Zuid. 
 
 1e klasse C en D koppelen met de herkanser uit de hoofdklasse B 
 
Artikel 1 

Er wordt gespeeld volgens de regeling: 
A. 1

e
 periodekampioen poule C  -  2

e
 periodekampioen poule D 

B. 3
e
 periodekampioen poule C  -  1

e
 periodekampioen poule D 

C. 3
e
 periodekampioen poule D  -  2

e
 periodekampioen poule C 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
 
 
Artikel 2 

De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld: 
Winnaar 1 A -  Winnaar 1 C 
Winnaar 1 B -  Herkanser Hoofdklasse B 
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. 
 
Artikel 3 

De winnaars van de onder artikel 2 vermelde wedstrijden spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in 
sporthallen Zuid. 
 

2e klasse 

In de tweede klasse vindt een koppeling plaats tussen de poules. Om tot een juist aantal teams te komen wordt vanuit  iedere poule 
een team toegvoegd aan de nacompetitie. Hierdoor is er voor het seizoen 2013/’14 geen directe koppeling tussen herkanser en p. 
 

 2e klasse A en B koppelen met de herkanser uit de 1e klasse A 

 

Artikel 1 

Er wordt gespeeld volgens de regeling: 

A. 1
e
 periodekampioen poule A   -  2

e
 periodekampioen poule B 

B. 3
e
 periodekampioen poule A  -  1

e
 periodekampioen poule B 

C. 3
e
 periodekampioen poule B  -  2

e
 periodekampioen poule A 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  

 

Artikel 2 

De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld: 

Winnaar 1 A -  Winnaar 1 C 

Winnaar 1 B -  Herkanser 1
e
 klasse A 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. 

 

Artikel 3 

De winnaars van de onder artikel 2 vermelde wedstrijden spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in 

sporthallen Zuid. 



 

 

 

 2e klasse C en D koppelen met de herkanser uit de 1e
 
 klasse B 

 

Artikel 1 

Er wordt gespeeld volgens de regeling  

A. 1
e
 periodekampioen poule C   - 2

e
 periodekampioen poule D 

B. 3
e
 periodekampioen poule C  -  1

e
 periodekampioen poule D 

C. 3
e
 periodekampioen poule D  -  2

e
 periodekampioen poule C 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. 

 

Artikel 2 

De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld: 

Winnaar 1 A -  Winnaar 1 C 

Winnaar 1 B -  Herkanser 1
e
 klasse B 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. 

 

Artikel 3 

De winnaars van de onder artikel 2 vermelde wedstrijden spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in 

sporthallen Zuid. 

 

2e klasse E en F koppelen met de herkanser uit de 1e klasse C 

 

Artikel 1 

Er wordt gespeeld volgens de regeling; 

A. 1
e
 periodekampioen poule E       -  2

e
 periodekampioen poule F 

B. 3
e
 periodekampioen poule E  -  1

e
 periodekampioen poule F 

C. 3
e
 periodekampioen poule F  -  2

e
 periodekampioen poule E 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. 

 

Artikel 2 

De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld: 

Winnaar 1 A -  Winnaar 1 C 

Winnaar 1 B -  Herkanser 1
e
 klasse C 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. 

 

Artikel 3 

De winnaars van de onder artikel 2 vermelde wedstrijden spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in 

sporthallen Zuid. 

 

 2e klasse G en H koppelen met de herkanser uit de 1e klasse D 

 

Artikel 1 

Er wordt gespeeld volgens de regeling; 

A. 1
e
 periodekampioen poule G  -  2

e
 periodekampioen poule H 

B. 3
e
 periodekampioen poule G  -  1

e
 periodekampioen poule H 

C. 3
e
 periodekampioen poule H  -  2

e
 periodekampioen poule G 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. 

 

Artikel 2 

De tweede ronde wordt als volgt vastgesteld: 



 

 

Winnaar 1 A  -  Winnaar 1 C 

Winnaar 1 B -  herkanser 1
e
 klasse D 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. 

 

Artikel 3 

De winnaars van de onder artikel 2 vermelde wedstrijden spelen de finale om klassenbehoud c.q. promotie tijdens het Finals event in 

sporthallen Zuid. 

 


