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Najaars Eredivisie (organisatie betaald voetbal) 

De Eredivisie Nike A-junioren zal in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks gespeeld worden, 
waarbij vanuit de eindrangschikking van de najaarsreeks een herindeling zal plaatsvinden naar 
twee poules in de voorjaarsreeks.  
 
In de najaarsreeks spelen de veertien teams eerst een halve competitie (= dertien wedstrijden) 
tegen elkaar en er zal niet om periodekampioenschappen gespeeld worden. 
 
De nummers één tot en met acht van de eindrangschikking in de najaarsreeks zullen na de 
winterstop deelnemen aan de voorjaar Eredivisie Nike A-junioren. 
 
De nummers negen tot en met veertien van de eindrangschikking in de najaarsreeks zullen 
samen met de nummers één tot en met vier van de eindrangschikking van de najaar Eerste 
divisie na de winterstop deelnemen aan de voorjaar Eerste divisie hoog.  

Voorjaar Eredivisie (organisatie betaald voetbal) 

In de voorjaarsreeks spelen de 8 teams een hele competitie (= veertien wedstrijden) tegen 
elkaar en er zal niet om periodekampioenschappen gespeeld worden. 
 
De kampioen van de voorjaar Eredivisie Nike A-junioren speelt tegen de bekerwinnaar van de 
Nike Cup voor A-junioren een wedstrijd om de Nike Supercup voor A-junioren, voorafgaand aan 
het nieuwe seizoen.  
 
Alle deelnemende acht teams handhaven zich in de Eredivisie voor deelname aan de Eredivisie 
competitie in het najaar van het nieuwe seizoen.  

Najaar Eerste divisie (organisatie betaald voetbal) 

De Eerste divisie zal in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks gespeeld worden, waarbij 
vanuit de eindrangschikking van de najaarsreeks een herindeling zal plaatsvinden naar twee 
poules in de voorjaarsreeks. 
 
In de najaarsreeks spelen de twaalf teams eerst een halve competitie (= elf wedstrijden) tegen 
elkaar en er zal niet om periodekampioenschappen gespeeld worden. 
 
De nummers één tot en met vier van de eindrangschikking in de najaarsreeks zullen samen met 
de nummers negen tot en met veertien van de eindrangschikking van de najaar Eredivisie na de 
winterstop deelnemen aan de voorjaar Eerste divisie hoog. 
 
De nummers vijf tot en met twaalf van de eindrangschikking in de najaarsreeks zullen na de 
winterstop deelnemen aan de voorjaar Eerste divisie laag. 
 
Een A2 elftal die als één van de nummers één tot en met vier in de Eerste divisie eindigt kan 
niet deelnemen aan de voorjaar Eerste divisie hoog, wanneer het A1-elftal van diezelfde 
vereniging als één van de nummers negen tot en met veertien van de Eredivisie is geëindigd, 
omdat het niet mogelijk is dat van een vereniging twee teams in het voorjaar in één poule 
uitkomen. 
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In dat geval zal het eerstvolgende elftal, dat hiervoor van de nummers vijf tot en met twaalf van 
de eindrangschikking in de najaarsreeks van de Eerste divisie in aanmerking komt, deelnemen 
aan de voorjaar Eerste divisie hoog. 

Voorjaar Eerste divisie hoog (organisatie betaald voetbal)  

In de voorjaarsreeks spelen de tien teams een hele competitie (= achttien wedstrijden) tegen 
elkaar en er zal niet om periodekampioenschappen gespeeld worden. 
 
De nummers één tot en met zes van de eindrangschikking van de Eerste divisie hoog plaatsen 
zich voor de Eredivisie in het najaar van het nieuwe seizoen. 
 
De nummers zeven tot en met tien van de eindrangschikking van de Eerste divisie hoog 
plaatsen zich voor de Eerste divisie in het najaar van het nieuwe seizoen. 
 
Een A2 elftal die als één van de nummers één tot en met zes in de Eerste divisie hoog eindigt 
kan niet deelnemen aan de najaar Eredivisie, wanneer het A1-elftal van diezelfde vereniging 
deelneemt aan de voorjaar Eredivisie, omdat het niet mogelijk is dat van een vereniging twee 
teams in het najaar van het nieuwe seizoen in één poule uitkomen. 
In dat geval zal het eerstvolgende elftal, dat hiervoor van de nummers zeven tot en met tien van 
de eindrangschikking in de voorjaarsreeks van de Eerste divisie in aanmerking komt, 
deelnemen aan de Eredivisie in het najaar van het nieuwe seizoen. 

Voorjaar Eerste divisie laag (organisatie betaald voetbal)  

In de voorjaarsreeks spelen de acht teams een hele competitie (= veertien wedstrijden) tegen 
elkaar en er zal niet om periodekampioenschappen gespeeld worden. 
 
De nummers één tot en met vijf van de eindrangschikking van de Eerste divisie laag plaatsen 
zich voor de Eerste divisie in het najaar van het nieuwe seizoen. 
 
Nacompetitie tussen 1

e
 en 2

e
 divisie: 

De herkansers (nummers zes en zeven) van de eerste divisie laag spelen conform regeling 
2.1.6 een nacompetitie met de periodekampioenen uit de tweede divisie A en B om één plaats 
in de eerste divisie. Organisatie in handen van organisatie betaald voetbal.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 7) 1

e
 divisie laag  - 2

e
 periodekampioen 2

e
 divisie B  

1b.   3
e
 periodekampioen 2

e
 divisie  A - herkanser (nr. 6) 1

e
 divisie laag 

1c.  2
e
 periodekampioen 2

e
 divisie A  - 1

e
 periodekampioen 2

e
 divisie B 

1d.   3
e
 periodekampioen 2

e
 divisie B  - 1

e
 periodekampioen 2

e
 divisie A  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de 1

e
 divisie. 
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Rechtstreekse degradatie: 
Het elftal dat eindigt als laatste (achtste) in de eindrangschikking van de Eerste divisie laag, 
degradeert naar de Tweede divisie.  
 
Een A2 elftal in de Eerste divisie laag kan niet deelnemen aan de Eerste divisie in het najaar, 
wanneer het A1-elftal van diezelfde vereniging als één van de nummers zeven tot en met tien 
van de Eerste divisie hoog is geëindigd, omdat het niet mogelijk is dat van een vereniging twee 
teams in het najaar van het nieuwe seizoen in één poule uitkomen. 
Afhankelijk van de positie van het A2-elftal in de eindrangschikking van de Eerste divisie laag 
kan er in de nacompetitie tussen Eerste en Tweede divisie niet om één, maar om twee tickets 
gestreden worden. 

Tweede divisie poules A en B (organisatie Zeist)  

Kampioenen: 
De kampioenen van de Tweede divisies A en B promoveren naar de Eerste divisie.  
 
Nacompetitie tussen 1

e
 en 2

e
 divisie: 

De herkansers (nummers zes en zeven) van de eerste divisie laag spelen conform regeling 
2.1.6 een nacompetitie met de periodekampioenen uit de tweede divisie A en B om één plaats 
in de eerste divisie. Organisatie in handen van organisatie betaald voetbal.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 7) 1

e
 divisie laag  - 2

e
 periodekampioen 2

e
 divisie B  

1b.   3
e
 periodekampioen 2

e
 divisie  A - herkanser (nr. 6) 1

e
 divisie laag 

1c.  2
e
 periodekampioen 2

e
 divisie A  - 1

e
 periodekampioen 2

e
 divisie B 

1d.   3
e
 periodekampioen 2

e
 divisie B  - 1

e
 periodekampioen 2

e
 divisie A  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de 1

e
 divisie.  

 
Nacompetitie tussen 2

e
 en 3

e
 divisie: 

De herkansers (nummers tien en elf) van de tweede divisie A spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de derde divisie A en D om één plaats in de 
tweede divisie.   
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 2

e
 divisie A   - 2

e
 periodekampioen 3

e
 divisie D 

1b.   3
e
 periodekampioen 3

e
 divisie A  - herkanser (nr. 10) 2

e
 divisie A  

1c.   2
e
 periodekampioen 3

e
 divisie A  - 1

e
 periodekampioen 3

e
 divisie D 

1d.   3
e
 periodekampioen 3

e
 divisie D  - 1

e
 periodekampioen 3

e
 divisie A  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
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De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de tweede divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de tweede divisie B spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de derde divisie B en C om één plaats in de 
tweede divisie.   
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 2

e
 divisie B   - 2

e
 periodekampioen 3

e
 divisie C 

1b.   3
e
 periodekampioen 3

e
 divisie B  - herkanser (nr. 10) 2

e
 divisie B  

1c.   2
e
 periodekampioen 3

e
 divisie B  - 1

e
 periodekampioen 3

e
 divisie C 

1d.   3
e
 periodekampioen 3

e
 divisie C  - 1

e
 periodekampioen 3

e
 divisie B  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de tweede divisie. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
De elftallen die eindigen als laatste (twaalfde) in de eindrangschikking van de Tweede divisie A 
en B, degraderen naar de Derde divisie.  
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Derde divisie poules A tot en met D (organisatie districten)  

Kampioenen: 
De kampioenen van de Derde divisies A tot en met D promoveren naar de Tweede divisie.  
 
Nacompetitie tussen 2

e
 en 3

e
 divisie: 

De herkansers (nummers tien en elf) van de tweede divisie A spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de derde divisie A en D om één plaats in de 
tweede divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 2

e
 divisie A   - 2

e
 periodekampioen 3

e
 divisie D 

1b.   3
e
 periodekampioen 3

e
 divisie A  - herkanser (nr. 10) 2

e
 divisie A  

1c.   2
e
 periodekampioen 3

e
 divisie A  - 1

e
 periodekampioen 3

e
 divisie D 

1d.   3
e
 periodekampioen 3

e
 divisie D  - 1

e
 periodekampioen 3

e
 divisie A  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de tweede divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de tweede divisie B spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de derde divisie B en C om één plaats in de 
tweede divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 2

e
 divisie B   - 2

e
 periodekampioen 3

e
 divisie C 

1b.   3
e
 periodekampioen 3

e
 divisie B  - herkanser (nr. 10) 2

e
 divisie B  

1c.   2
e
 periodekampioen 3

e
 divisie B  - 1

e
 periodekampioen 3

e
 divisie C 

1d.   3
e
 periodekampioen 3

e
 divisie C  - 1

e
 periodekampioen 3

e
 divisie B  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de tweede divisie.  
 
Nacompetitie tussen 3

e
 en 4

e
 divisie:  

De herkansers (nummers tien en elf) van de derde divisie A spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de vierde divisie A en F om één plaats in de derde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 3

e
 divisie A   - 2

e
 periodekampioen 4

e
 divisie F 

1b.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie A  - herkanser (nr. 10) 3

e
 divisie A  

1c.   2
e
 periodekampioen 4

e
 divisie A  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie F 

1d.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie F  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie A  
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Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de derde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de derde divisie B spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de vierde divisie B en C om één plaats in de derde 
divisie.   
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 3

e
 divisie B   - 2

e
 periodekampioen 4

e
 divisie C 

1b.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie B  - herkanser (nr. 10) 3

e
 divisie B  

1c.   2
e
 periodekampioen 4

e
 divisie B  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie C 

1d.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie C  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie B  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de derde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de derde divisie C spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de vierde divisie D en E om één plaats in de derde 
divisie.   
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 3

e
 divisie C   - 2

e
 periodekampioen 4

e
 divisie E 

1b.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie E  - herkanser (nr. 10) 3

e
 divisie C  

1c.   2
e
 periodekampioen 4

e
 divisie E  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie E 

1d.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie E  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie E  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de derde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de derde divisie D spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de vierde divisie G en H om één plaats in de derde 
divisie.   
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 3

e
 divisie D   - 2

e
 periodekampioen 4

e
 divisie H 
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1b.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie G  - herkanser (nr. 10) 3

e
 divisie D  

1c.   2
e
 periodekampioen 4

e
 divisie G  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie H 

1d.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie H  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie G  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de derde divisie. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
De elftallen die eindigen als laatste (twaalfde) in de eindrangschikking van de Derde divisie A tot 
en met D, degraderen naar de vierde divisie.  
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Vierde divisie poules A tot en met H (organisatie districten)  

Kampioenen: 
De kampioenen van de vierde divisies A tot en met H promoveren naar de Derde divisie.  
 
Nacompetitie tussen 3

e
 en 4

e
 divisie:  

De herkansers (nummers tien en elf) van de derde divisie A spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de vierde divisie A en F om één plaats in de derde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 3

e
 divisie A   - 2

e
 periodekampioen 4

e
 divisie F 

1b.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie A  - herkanser (nr. 10) 3

e
 divisie A  

1c.   2
e
 periodekampioen 4

e
 divisie A  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie F 

1d.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie F  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie A  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de derde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de derde divisie B spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de vierde divisie B en C om één plaats in de derde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 3

e
 divisie B   - 2

e
 periodekampioen 4

e
 divisie C 

1b.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie B  - herkanser (nr. 10) 3

e
 divisie B  

1c.   2
e
 periodekampioen 4

e
 divisie B  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie C 

1d.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie C  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie B  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de derde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de derde divisie C spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de vierde divisie D en E om één plaats in de derde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 3

e
 divisie C   - 2

e
 periodekampioen 4

e
 divisie E 

1b.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie D  - herkanser (nr. 10) 3

e
 divisie C  

1c.   2
e
 periodekampioen 4

e
 divisie D  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie E 

1d.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie E  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie D 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
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De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de derde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de derde divisie D spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de vierde divisie G en H om één plaats in de derde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 3

e
 divisie D   - 2

e
 periodekampioen 4

e
 divisie H 

1b.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie G  - herkanser (nr. 10) 3

e
 divisie D  

1c.   2
e
 periodekampioen 4

e
 divisie G  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie H 

1d.   3
e
 periodekampioen 4

e
 divisie H  - 1

e
 periodekampioen 4

e
 divisie G  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de derde divisie. 
 
Nacompetitie tussen 4

e
 divisie en Hoofdklasse:  

De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie A spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse A en C om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie A   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse C 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse A  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie A  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse A  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse C 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse C - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse A  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie B spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse D en E om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie B   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse E 
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1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse D  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie B  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse D  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse E 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse E - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse D  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie C spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse F en G om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie C   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse G 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse F  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie C  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse F  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse G 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse G - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse F  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie D spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse H en J om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie D   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse J 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse H  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie D  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse H  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse J 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse J - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse H  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
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De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie E spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse I en L om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie E   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse L 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse I  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie E  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse I  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse L 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse L - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse I  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie F spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse B en K om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie F   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse K 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse B  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie F  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse B  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse K 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse K - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse B  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie G spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse M en P om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie G   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse P 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse M  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie G  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse M  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse P 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse P - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse M 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
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De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie H spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse N en O om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie H   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse O 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse N  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie H  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse N  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse O 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse O - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse N  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
De elftallen die eindigen als laatste (twaalfde) in de eindrangschikking van de vierde divisie A tot 
en met H, degraderen naar de hoofdklasse van het district, waartoe de betreffende vereniging 
geografisch behoort.  
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Hoofdklasse (organisatie districten)  

Kampioenen: 
De kampioenen van de hoofdklassen promoveren naar de vierde divisie.  
 
Nacompetitie tussen 4

e
 divisie en Hoofdklasse:  

De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie A spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse A en C om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie A   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse C 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse A  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie A  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse A  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse C 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse C - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse A  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie B spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse D en E om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie B   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse E 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse D  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie B  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse D  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse E 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse E - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse D  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie C spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse F en G om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie C   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse G 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse F  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie C  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse F  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse G 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse G - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse F  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
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De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie D spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse H en J om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie D   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse J 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse H  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie D  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse H  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse J 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse J - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse H  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie E spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse I en L om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie E   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse L 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse I  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie E  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse I  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse L 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse L - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse I  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie F spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse B en K om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie F   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse K 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse B  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie F  
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1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse B  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse K 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse K - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse B  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie G spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse M en P om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie G   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse P 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse M  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie G  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse M  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse P 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse P - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse M 

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie. 
 
De herkansers (nummers tien en elf) van de vierde divisie H spelen conform regeling 2.1.6 een 
nacompetitie met de periodekampioenen uit de Hoofdklasse N en O om één plaats in de vierde 
divisie.  
Voor de eerste wedstrijd is de volgende koppeling van kracht:  
1a.   Herkanser (nr. 11) 4

e
 divisie H   - 2

e
 periodekampioen Hoofdklasse O 

1b.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse N  - herkanser (nr. 10) 4

e
 divisie H  

1c.   2
e
 periodekampioen Hoofdklasse N  - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse O 

1d.   3
e
 periodekampioen Hoofdklasse O - 1

e
 periodekampioen Hoofdklasse N  

Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 1a tot en met 1d worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en 
thuiswedstrijd, als volgt:  
2a.   Winnaar 1c     - winnaar 1a 
2b.   Winnaar 1b     - winnaar 1d  
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd.  
 
De winnaars van 2a en 2b spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie van of 
naar de vierde divisie.  
 
Nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1

e
 klasse:  

Per district wordt de promotie-/degradatieregeling tussen Hfd/1
e
 klasse en lager gepubliceerd.  
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