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Aan de beloftencompetitie betaald voetbal seizoen 2014/’15 nemen 22 beloftenteams deel. 
De beloftencompetitie zal in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks worden gespeeld. 
 
In de najaarsreeks worden de  beloftenteams ingedeeld in vier poules (2 x 6 teams + 2 x 5 
teams), genaamd poule 1 t/m 4. 
Op grond van de eindstand van de najaarsreeks zal een herindeling plaatsvinden naar drie 
poules (1 x 8 teams + 2 x 7 teams) in de voorjaarsreeks, genaamd divisie A, B en C. 
 
Vriendschappelijke wedstrijden 
Aangezien er zowel in de najaarsreeks als in de voorjaarsreeks vanwege het oneven aantal 
teams in twee poules of divisies in iedere speelronde een tweetal teams “vrij” is, wordt door de 
KNVB een vriendschappelijke wedstrijd tussen beide teams vastgesteld. Deelname aan deze 
wedstrijden is verplicht maar de wedstrijden tellen niet mee in de beloftencompetities. Deze 
vriendschappelijke wedstrijden moeten wel op de gebruikelijke wijze na afloop van een wedstrijd 
compleet via het digitale wedstrijdformulier  worden verwerkt. Op deze vriendschappelijke 
wedstrijden is het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal van toepassing conform artikel 
36 Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal. 
 

Rangorde 
De rangorde in een competitie wordt bepaald conform het gestelde in artikel 17, lid 4 van het 
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal.  
In afwijking van voornoemd artikel 17 lid 4 geldt echter voor de herindeling vanuit de vier poules 
naar de drie divisies  dat eerst nog het onderlinge resultaat tussen de betreffende teams, waarbij 
de uitgescoorde doelpunten dubbel tellen, beslissend is voordat tot slot een eventuele 

beslissingswedstrijd of beslissingreeks wordt vastgesteld.   
Indien conform voornoemd artikel 17 lid 4 een beslissingswedstrijd moet worden gespeeld, dan 
gelden navolgende voorwaarden: 
- de wedstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein; 
- het thuisspelende team wordt bepaald door loting; 
- uitsluitingen als gevolg van een gele kaart in de competitie-, beker en/of play-off 

gelden niet voor de beslissingswedstrijd; 
- door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in de 

beslissingswedstrijd vervallen na afloop van de beslissingswedstrijd; 
- de speler die als gevolg van twee waarschuwingen in de beslissingswedstrijd van 

het veld is of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd, wordt uitgesloten 
van deelname aan de eerstvolgende beslissingswedstrijd. Deze uitsluiting verjaart 
bij aanvang van het vierde seizoen direct volgend op de wedstrijd waarin de 
uitsluiting is opgelegd;  

- uitsluitingen als gevolg van een directe rode kaart in de competitie-, beker en/of 
play-off  gelden ook in de beslissingswedstrijd; 

- uitsluitingen als gevolg van een directe rode kaart gegeven in de 
beslissingswedstrijd  gelden ook in de  competitie, play-off en bekercompetitie; 

- indien een team niet komt opdagen verliest het team deze wedstrijd.  
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Herindeling 
De herindeling op grond van  de eindstand van de vier poules naar de drie (voorjaars) divisies 
zal als volgt geschieden: 
De nummers 1 en 2 van elke poule komen in de (hoogste) divisie A van 8 deelnemende teams 
en spelen een hele competitie tegen elkaar ( 14 wedstrijden); 
De nummers 3 en de drie beste nummers 4 van alle poules komen in de (op één na hoogste) 
divisie B van 7 teams en spelen een hele competitie tegen elkaar ( 12 wedstrijden).  Voor het 
bepalen van de drie beste nummers 4, wordt eerst voor de poules met 6 deelnemers de punten 
behaald tegen de nummer 6 in hun poule in mindering gebracht om alle nummers 4 op een 
gelijke wijze met elkaar te kunnen vergelijken; 
De resterende nummer 4 en de nummers 5 en 6 van de poules komen in de (laagste) divisie C 
van 7 teams en spelen een hele competitie tegen elkaar ( 12 wedstrijden). 
 

Het hoogst geklasseerde beloftenteam op de eindranglijst van de divisie A is de kampioen van 

de beloftencompetitie 2014/’15. 

 

Indien wordt besloten in het seizoen 2015/’16 in een zelfde competitieopzet te spelen als in het 
seizoen 2014/’15, zal de eindranglijst in het voorjaar van de drie divisies de indeling bepalen 
voor de vier poules in de najaarsreeks van het seizoen 2015/’16. 
De nummers 1 t/m 4 van de divisie A worden als eerste deelnemer in een poule geplaatst. 
Vervolgens worden de nummers 5 t/m 8 van divisie A als tweede deelnemer in een poule 
geplaatst.  
De nummers 1 t/m 4 van de divisie B worden als derde deelnemer in een poule geplaatst. 
Vervolgens worden de nummers 5 t/m 7 van de divisie B als een volgende deelnemer in een 
poule geplaatst. 
De nummers 1 t/m 4 van de divisie C worden als volgende deelnemer in een poule geplaatst. 
Vervolgens worden de nummers 5 t/m 7 van de divisie C als volgende deelnemer in een poule 
geplaatst, waarbij geen enkele poule méér dan 6 teams dient te verkrijgen. 
 
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar  
de mening van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is (waaronder doch niet 
uitsluitend besluitvorming betreffende het wijzigen van de competitieopzet en/of 
voetbalpiramide), beslist het bestuur betaald voetbal. 
 
Ten behoeve van de organisatie van orde en veiligheid zijn de Voorschriften 
Wedstrijdorganisatie Betaald Voetbal van toepassing. 
 
Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de 
desbetreffende bepalingen uit reglementen van de KNVB (zoals opgenomen in de 
reglementenbundel van de KNVB) en de Spelregels Veldvoetbal. 
 
 


