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REGLEMENT PROMOTIE EN DEGRADATIE (08-2022). 
 

Regeling als bedoeld in artikel 5-4 van het algemeen reglement.         
 
Artikel 1: Rangorde in een divisie. 
1. De rangorde in een divisie wordt bepaald door het aantal behaalde punten. Het aantal 

behaalde punten is het aantal punten, bepaald op de wijze zoals in lid 2 vermeld en onder 
aftrek van eventueel om wat voor reden ook in mindering te brengen (straf)punten. 

2. Voor een gewonnen wedstrijd krijgt het winnende team drie punten. Het verliezende team 
krijgt geen punten. Bij een gelijkspel krijgt elk team één punt. 

3. De rangorde wordt bepaald door het aantal punten, zoals bedoeld in lid 1. Eindigen 
meerdere teams met een gelijk aantal punten dan wordt de rangorde als volgt bepaald: 

• doelsaldo (zie artikel 1,lid 4); 

• het aantal gescoorde doelpunten; 

• het onderlinge resultaat; 

• leveren de hiervoor genoemde punten geen beslissing en voor het bepalen van 
promotie c.q. degradatie is de rangorde van belang dan wordt een 
beslissingswedstrijd gespeeld, waarbij artikel 2, lid 3 en 4, van toepassing zijn. 

4. Onder doelsaldo wordt verstaan het aantal doelpunten “voor” verminderd met het aantal 
doelpunten “tegen”. 

 
Artikel 2: Kampioen. 
1. Kampioen van een divisie is het team dat het hoogste aantal punten heeft. 
2. Eindigen meerdere teams met een gelijk aantal punten dan wordt de rangorde bepaald door 

het spelen van een beslissingswedstrijd. 
3. Voor de beslissingswedstrijd geldt als deze na de normale speeltijd nog een gelijke stand 

heeft een verlenging van twee maal vijf minuten. Is de stand daarna nog gelijk dan valt de 
beslissing door het nemen van strafschoppen. 

4. Voor het nemen van strafschoppen geldt dat per team drie spelers een strafschop nemen, 
waarna het team dat het meeste gescoord heeft winnaar is; is er dan nog geen beslissing 
gevallen dan nemen de overige spelers om en om een strafschop tot het moment dat de 
beslissing valt. Is er dan nog geen beslissing gevallen dan wordt doorgegaan met om en om 
een strafschop nemen. Aan deze laatste serie mogen de eerste drie strafschopnemers van 
elk team weer meedoen. 

 
Artikel 3: Promoveren. 
1. Het team dat kampioen is geworden in een divisie promoveert naar een hogere divisie. 
2. De kampioen van de laagste divisie heeft de keuze om al dan niet te promoveren. 
3. Het team dat tweede is in een divisie speelt een promotie/degradatie wedstrijd tegen het 

team dat voorlaatste is in de naast hogere divisie. 
4. Het team dat tweede is in de laagste divisie heeft de vrije keuze om al dan niet een 

promotie/degradatie wedstrijd te spelen en bij een overwinning te promoveren. 
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Artikel 4: Degraderen. 
1. Het team dat volgens de in artikel 1 genoemde wijze van bepaling van de rangorde laatste is 

in een divisie degradeert naar een lagere divisie. 
2. Het team dat laatste is in de laagste divisie degradeert niet. 
3. Het team dat volgens de in artikel 1 genoemde wijze van bepaling van de rangorde 

voorlaatste is in een divisie speelt een promotie/degradatie wedstrijd tegen het team dat op 
de tweede plaats is geëindigd in de naast lagere divisie. 

4. Het team dat voorlaatste is in de laagste divisie speelt geen promotie/degradatie wedstrijd.  
5. Bestaat een divisie in enig jaar uit meer dan 12 teams en wordt het aantal teams van een 

divisie in een daarop volgend seizoen weer gebracht op het aantal van 12, dan degraderen 
uit die divisie de teams die als laatste en voorlaatste geëindigd zijn en speelt het voor-
voorlaatste team de promotie/degradatie wedstrijd.  
Indien het vorenstaande leidt tot een hoger aantal teams dan 12 in de daarop volgende 
divisie(s), dan geldt voor die divisies eveneens datgene wat hiervoor gesteld is. 

  
Artikel 5: Aanvulling divisies. 
Wanneer in een divisie een of meer teams stoppen dan zijn de teams die de promotie/degradatie 
wedstrijden gespeeld hebben in rangorde de eerste teams om de opengevallen plaats(en) op te 
vullen. Daarna volgt aanvulling met het team dat degradeert (laatste plaats) en daarna aanvulling uit 
de lagere divisie. 
 
Artikel 6: Onvoorziene situaties. 
In die gevallen waarin deze promotiedegradatieregeling geen oplossing geeft beslist het bestuur.  
  
 
     Veghel, 01 augustus 2022. 
     Het bestuur. 
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