Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2018/'19 veldvoetbal
KNVB District Oost
De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies,
ontbindingen van verenigingen, de overstap van zaterdag naar zondag of andersom dan wel het uit de
competitie nemen door de tuchtcommissie of het bestuur amateurvoetbal, worden zo mogelijk opgevuld vanuit
de nacompetitie. In voorkomende gevallen zal dit zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd met de
betrokken (kandidaat-)verenigingen. Dit kan in voorkomende gevallen betekenen dat er mogelijkerwijs sprake is
van een wijziging in het hieronder beschreven speelschema van de nacompetitie(s).
Indien geen nacompetitie wordt gespeeld, komen voor extra promotie in aanmerking de hoogst geëindigde
elftallen in de desbetreffende poules. Eventueel wordt hiervoor een beslissingswedstrijd gespeeld dan wel een
beslissingsreeks.

Standaardklassen zaterdagvoetbal
1e klasse D
•
De kampioen promoveert naar de hoofdklasse van het zaterdagvoetbal.
•
De periodekampioenen zullen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C en E alsmede
de herkansingselftallen van de Hoofdklassen A en B spelen voor 3 plaatsen in de Hoofdklasse seizoen
2019/’20.
•
De nummers 12 en 13 spelen met de periodekampioenen van de 2e klassen G en H volgens een hiervoor
vastgesteld schema wedstrijden in het kader van de nacompetitie voor 1 plaats in de 1e klasse van het
zaterdagvoetbal.
•
De nummers 14 degraderen naar de 2e klasse van het zaterdagvoetbal.
2e klasse G en H
•
De kampioenen promoveren naar de 1e klasse van het zaterdagvoetbal..
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 12 en 13
van de 1e klasse D promotie-/degradatiewedstrijden voor 1 plaats in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal.
•
De nummers 12 en 13 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen
van de 3e klasse A t/m D een nacompetitie voor 2 plaatsen in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal.
•
De nummers 14 degraderen naar de 3e klasse van het zaterdagvoetbal.
3e klasse A t/m D
•
De kampioenen promoveren naar de 2e klasse van het zaterdagvoetbal.
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 12 en 13
van de 2e klasse G en H een nacompetitie voor 2 plaatsen in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal.
•
De nummers 11 en 12 van de 3e klasse A en de nummers 12 en 13 van de 3e klasse B t/m D spelen
volgens een vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 4e klassen een nacompetitie
voor 7 plaatsen in de 3e klasse van het zaterdagvoetbal.
•
De nummer 13 van de 3e klasse A en de nummers 14 van de 3e klassen B t/m D degraderen naar de 4e
klasse van het zaterdagvoetbal.
4e klasse A t/m F
•
De kampioenen promoveren naar de 3e klasse van het zaterdagvoetbal.
•
De periodekampioenen van de 4e klasse A t/m E spelen volgens een vastgesteld schema samen met de
herkansers van de 3e klassen voor 7 plaatsen in de 3e klasse van het zaterdagvoetbal.

Promotie-/degradatiewedstrijden in relatie tot periodekampioenschappen
Algemeen
Voor wat betreft de te spelen wedstrijden in de nacompetitie zijn reglementen opgemaakt. Bij de
uitspeelvoorwaarden van de te spelen wedstrijden wordt in dit kader een tekst opgenomen welk reglement op
deze wedstrijd van toepassing is. De reglementen zijn dan te zijner tijd uiteraard terug te vinden in de publicatie
op de website van de KNVB Oost bij het artikel van de nacompetities.
Wedstrijden in de nacompetitie hebben te allen tijde voorrang boven de eventueel door de vereniging
georganiseerde toernooien. Wedstrijden in de nacompetitie worden om die reden dan ook niet uitgesteld. Het
staat de verenigen vrij om in onderling overleg verdere afspraken te maken over een aanpassing in de
vastgestelde aanvangstijd. Desgewenst kunnen verenigingen in onderling overleg afspreken de te spelen
wedstrijden om te draaien waarna een verzoek tot aanpassing van het programma bij de KNVB kan worden
ingediend. Uitstel wordt eveneens niet verleend voor teamuitjes, vakanties, familiedagen, dorpsfeesten of
andere activiteiten.
Voor de te spelen wedstrijden geldt dat de thuisspelende vereniging 50% van de reiskosten van de uitspelende
vereniging vergoedt. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van de werkelijk gemaakte kosten (bijv. ingeval van het
gebruik van een bus), maar geldt dat de te verrekende reiskosten maximaal vijf auto’s à € 0,26 / km mogen
bedragen; één en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.
Daar waar sprake is van het spelen van een wedstrijd op een neutraal terrein (finales) geldt dat het niet verplicht
is om entree te heffen. Vindt wel entreeheffing plaats, dan geldt dat de netto recette van de te spelen finale ten
goede aan beide finalisten, elk voor 50 procent. Hiervoor geldt dat de eigen leden dan ook entree dienen te
betalen. De netto recette is de bruto recette minus de werkelijk gemaakte kosten van de organiserende
vereniging tot een maximum van € 50,00. Tot laatstgenoemde kosten behoren: die voor het in orde brengen van
het speelterrein, voor het gebruiken van een bal, voor de kassa, controle en reclames. Bij een tekort dienen de
drie partijen de kosten te delen, ieder voor een derde.
De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven moet binnen veertien dagen na de wedstrijddag aan de
tegenpartij worden toegezonden. Na akkoordbevinding moet de betaling van het verschuldigde bedrag
plaatsvinden binnen acht dagen. Mocht de tegenpartij niet akkoord gaan met de afrekening, dan moet zij deze
binnen veertien dagen, voor een besluit hierover, voorleggen aan het bestuur amateurvoetbal.
Zaterdagcompetities
Hoofdklasse – 1e klasse zaterdag (enkele wedstrijden)
1e ronde, 1 juni:
Van de twee laagst geëindigde herkansers en de 5 hoogst geëindigde periodekampioenen worden 3 teams
uitgeloot voor de 1e ronde. Deze teams zijn direct geplaatst voor de 2e ronde, tezamen met de twee hoogst
geëindigde herkansers.
Via loting worden de in totaal 14 resterende periodekampioenen / herkansers in tweetallen aan elkaar
gekoppeld. De 4 hoogst geëindigde periodekampioenen / herkansers hebben het thuisrecht in de 1e ronde en
worden via loting gekoppeld aan een laagst geëindigde periodekampioen.
Voor de overige 3 wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen,
gevolgd door de één na hoogst geklasseerde periodekampioenen. Indien in een wedstrijd of 2 hoogst
geëindigde periodekampioenen of 2 één na hoogst geëindigde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld
worden, dan is de volgorde van loting bepalend.
De loting wordt uiterlijk januari 2019 verricht. De winnaars plaatsen zich voor de 2e ronde.
2e ronde, 8 juni:
Aan de 2e ronde nemen deel de 7 winnaars van de 1e ronde, de 3 voor de 1e ronde vrijgelote teams en de 2 voor
de 1e ronde vrijgestelde teams.
Via loting worden de deelnemers in tweetallen aan elkaar gekoppeld. Voor de wedstrijden geldt dat
het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door de herkanser,
gevolgd door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen. Indien in een wedstrijd of 2
herkansers of 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de volgorde
van loting bepalend. De loting wordt uiterlijk januari 2019 verricht. De winnaars plaatsen zich voor de
finale.
Finale, 15 juni:
Via loting worden de 6 winnaars van de 2e ronde aan elkaar gekoppeld. Voor de wedstrijden geldt dat het
thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door de herkanser, gevolgd door de
één na hoogst geklasseerde periodekampioen. Indien in een wedstrijd of 2 herkansers of 2 gelijkgestemde
periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de volgorde van loting bepalend. De loting wordt
uiterlijk januari 2019 verricht. De 3 winnaars plaatsen zich voor de hoofdklasse zaterdag, seizoen 2019/’20.
De in totaal 16 verliezers van de 1e/2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 1e klasse zaterdag, 2019/’20.

1e klasse – 2e klasse zaterdag (overal enkele wedstrijden)

1
2
3
4

1e ronde – 1 juni 2019
Hoogste PK 2G – Laagste PK 2H
Hoogste PK 2H – Laagste PK 2G
Nr. 12 1D – 1 na hoogste PK 2G
Nr. 13 1D – 1 na hoogste PK 2H

5
6

2e ronde – 8 juni 2019 *
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4
Finale – 15 juni 2019 (neutraal terrein)
Winnaar 5 – Winnaar 6

*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd
door de hoogste en daarna laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde
periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse zaterdag, 2019/’20. De verliezers van de 1e en 2e ronde
alsook de finale plaatsen zich voor de 2e klasse zaterdag, 2019/’20.
2e klasse – 3e klasse zaterdag (overal enkele wedstrijden)

1
2
3
4

1e ronde – 1 juni 2019
Hoogste PK 3A – Laagste PK 3B
Hoogste PK 3B – Laagste PK 3A
Nr. 12 2G – 1 na hoogste PK 3A
Nr. 13 2G – 1 na hoogste PK 3B

1
2
3
4

1e ronde – 1 juni 2019
Hoogste PK 3C – Laagste PK 3D
Hoogste PK 3D – Laagste PK 3C
Nr. 12 2H – 1 na hoogste PK 3C
Nr. 13 2H – 1 na hoogste PK 3D

5
6

2e ronde – 8 juni 2019 *
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4
Finale – 15 juni 2019 (neutraal terrein)
Winnaar 5 – Winnaar 6

5
6

2e ronde – 8 juni 2019 *
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4
Finale – 15 juni 2019 (neutraal terrein)
Winnaar 5 – Winnaar 6

*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd
door de hoogste en daarna laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde
periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 2e klasse zaterdag, 2019/’20. De verliezers van de 1e en 2e ronde
alsook de finale plaatsen zich voor de 3e klasse zaterdag, 2019/’20.

3e klasse – 4e klasse zaterdag (overal enkele wedstrijden)
Als gevolg van een hiervoor toegepaste loting zijn de hoogst geklasseerde periodekampioen van de 4 e klasse D
en de nummer 12 van de 3e klasse D voor de 1e ronde vrijgesteld en plaatsen zich direct voor de finaleronde.
1e Ronde – 1 juni 2019
1
Nr. 11 3A – Laagste PK 4A
2
Nr. 12 3A – 1 na hoogste PK 4A
3
Nr. 12 3B – 1 na hoogste PK 4C
4
Nr. 13 3B – 1 na hoogste PK 4B
5
Hoogste PK 4A – Laagste PK 4B
6
Nr. 13 3C – Laagste PK 4C
7
Nr. 12 3C – Laagste PK 4D
8
Hoogste PK 4C – 1 na hoogste PK 4D
9
Nr. 13 3D – Laagste PK 4E
10 Hoogste PK 4B – 1 na hoogste PK 4F
11 Hoogste PK 4E – Laagste PK 4F
12 Hoogste PK 4F – 1 na hoogste PK 4E
Verliezers uitgeschakeld. Winnaars naar 2e ronde 

1
2
3
4
5
6
7

2e ronde – 8 juni 2019 (neutraal terrein)
Winnaar wedstrijd 5 – Winnaar wedstrijd 1
Winnaar wedstrijd 4 – Winnaar wedstrijd 2
Winnaar wedstrijd 3 – Winnaar wedstrijd 6
Hoogste PK 4D – Winnaar wedstrijd 7
Winnaar wedstrijd 8 – Winnaar wedstrijd 9
Winnaar wedstrijd 10 – Winnaar wedstrijd 12
Nr. 12 3D – Winnaar wedstrijd 11

De winnaars van de finale plaatsen zich voor de 3e klasse zaterdag, 2019/’20. De verliezers van de 1e ronde en
de finale plaatsen zich voor de 4e klasse zaterdag, 2019/’20.

Reserve-elftallen zaterdagvoetbal
Reserve hoofdklasse A
•
De kampioen speelt om het Nederlands Kampioenschap voor reserve-elftallen. Dit elftal plaatst zich tevens
voor deelname aan de Districtsbekercompetitie voor het seizoen 2019/'20.
•
De elftallen die tijdens het seizoen een periode veroveren plaatsen zich eveneens direct voor deelname aan
de Districtsbekercompetitie voor standaardelftallen voor het seizoen 2019/'20.
•
De nummers 12 en 13 van de reserve hoofdklasse A spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema
samen met de periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B promotie-/degradatiewedstrijden voor 1
plaats in de reserve hoofdklasse van het zaterdagvoetbal.
•
De nummer 14 degradeert naar de reserve 1e klasse van het zaterdagvoetbal.
Reserve 1e klasse A en B
•
De kampioenen promoveren naar de reserve hoofdklasse van het zaterdagvoetbal.
•
De periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema
samen met de nummers 12 en 13 van de reserve hoofdklasse promotie- en degradatiewedstrijden voor 1
plaats in de reserve hoofdklasse van het zaterdagvoetbal
•
De nummers 12 en 13 van de reserve 1e klasse A en B spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema
samen met de periodekampioenen van de reserve 2 e klasse promotie-/degradatiewedstrijden voor 2
plaatsen in de reserve 1e klasse van het zaterdagvoetbal.
•
De nummers 14 degraderen naar de reserve 2e klasse van het zaterdagvoetbal.
Reserve 2e klasse A t/m D
•
De kampioenen promoveren naar de reserve 1e klasse van het zaterdagvoetbal.
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 12 en 13
van de reserve 1e klasse A en B promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de reserve 1e klasse
van het zaterdagvoetbal.
•
De nummers 9 en 10 van de reserve 2e klasse B en de nummers 10 en 11 van de reserve 2e klassen A, C
en D spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de reserve 3e
klassen promotie-/degradatiewedstrijden voor 5 plaatsen in de reserve 2e klasse van het zaterdagvoetbal.
•
De nummer 11 van de reserve 2e klasse B en de nummers 12 van de reserve 2e klassen A, C en D
degraderen naar de reserve 3e klasse van het zaterdagvoetbal.
Reserve 3e klasse A t/m H
•
De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse van het zaterdagvoetbal.
•
De periodekampioenen spelen samen met de herkansingselftallen van de 2e klasse A t/m D volgens een
hiervoor vastgesteld schema promotiewedstrijden voor 5 plaatsen in de reserve 2e klasse van het
zaterdagvoetbal.
•
De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 4 e klasse.
Reserve 4e klasse 01 t/m 14
•
De kampioenen promoveren verplicht naar de reserve 3e klasse. Verzoeken tot niet willen promoveren
zullen niet in behandeling worden genomen.
•
Er vindt geen degradatie plaats. Inschrijving vanuit de lagere klassen voor deelname aan de reserve 4 e
klasse zaterdagvoetbal gebeurt op basis van degradatie vanuit de 3 e klasse, promotie vanuit de 5e klasse
alsook op vrijwillige basis via de digitale opgave van teams voor het nieuwe seizoen.
Reserve 5e en 6e klasse en veteranenklassen
•
Deze klassen worden beschouwd als recreatieve competities. Evenwel promoveren de kampioenen van de
reserve 5e en 6e klasse respectievelijk naar de reserve 4e en 5e klasse.
•
De competities in deze klassen kennen geen degradatieregeling. Inschrijving voor deelname aan deze
competitie geschiedt op basis van de vastgestelde promotieregeling alsook via de digitale opgave van
teams voor het nieuwe seizoen.
•
Verengingen waarbij voor het volgende seizoen sprake is van een wijziging in de samenstelling van de
teams, wat gevolgen heeft voor het klassenniveau van de vanuit deze klassen te promoveren elftallen,
dienen hierover bij inschrijving van de teams aan de KNVB een inhoudelijke motivatie te overleggen
waarom de vereniging / het elftal niet zou kunnen promoveren. De KNVB beslist vervolgens in dergelijke
situaties. Ontvangt de KNVB geen aanvullende informatie, dan promoveert de vereniging/het elftal naar het
naast gelegen hogere niveau automatisch.

Algemeen
Voor wat betreft de te spelen wedstrijden in de nacompetitie zijn reglementen opgemaakt. Bij de
uitspeelvoorwaarden van de te spelen wedstrijden wordt in dit kader een tekst opgenomen welk reglement op
deze wedstrijd van toepassing is (zie reglement A, B, C en D). De reglementen zijn te zijner tijd uiteraard terug
te vinden in de publicatie op de website van de KNVB Oost bij het artikel van de nacompetities.
Wedstrijden in de nacompetitie hebben te allen tijde voorrang boven de eventueel door de vereniging
georganiseerde toernooien. Wedstrijden in de nacompetitie worden om die reden dan ook niet uitgesteld. Het
staat de verenigen vrij om in onderling overleg verdere afspraken te maken over een aanpassing in de
vastgestelde aanvangstijd. Desgewenst kunnen verenigingen in onderling overleg afspreken de te spelen
wedstrijden om te draaien waarna een verzoek tot aanpassing van het programma bij de KNVB kan worden
ingediend. Uitstel wordt eveneens niet verleend voor teamuitjes, vakanties, familiedagen, dorpsfeesten of andere
activiteiten.
In de nacompetitie is er sprake van enkele wedstrijden. Voor het programma van de te spelen nacompetities
geldt dat het eerstgenoemde team als thuisspelend team wordt aangemerkt. Dit is van toepassing voor de 1 e
ronde, de 2e ronde en de finale.

Reserve Hoofdklasse – Reserve 1e klasse zaterdag (enkele wedstrijden)

1
2
3
4

1e ronde – 1 juni 2019
Hoogste PK R1A – Laagste PK R1B
Hoogste PK R1B – Laagste PK R1A
Nr. 12 RHA – 1 na hoogste PK R1A
Nr. 13 RHA – 1 na hoogste PK R1B

5
6

2e ronde – 8 juni 2019 *
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4
Finale – 15 juni 2019 (neutraal terrein)
Winnaar 5 – Winnaar 6

*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd
door de hoogste en daarna laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde
periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.
De winnaar van de finale plaatst zich voor de reserve Hoofdklasse zaterdag, 2019/’20. De verliezers van de 1e
en 2e ronde alsook de finale plaatsen zich voor de reserve 1e klasse zaterdag, 2019/’20.
Reserve 1e klasse - Reserve 2e klasse zaterdag (enkele wedstrijden)

1
2
3
4

1e ronde – 1 juni 2019
Hoogste PK R2A – Laagste PK R2B
Hoogste PK R2B – Laagste PK R2A
Nr. 12 R1A – 1 na hoogste PK R2A
Nr. 13 R1A – 1 na hoogste PK R2B

1
2
3
4

1e ronde – 1 juni 2019
Hoogste PK R2C – Laagste PK R2D
Hoogste PK R2D – Laagste PK R2C
Nr. 12 R1B – 1 na hoogste PK R2C
Nr. 13 R1B – 1 na hoogste PK R2D

5
6

2e ronde – 8 juni 2019 *
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4
Finale – 15 juni 2019 (neutraal terrein)
Winnaar 5 – Winnaar 6

5
6

2e ronde – 8 juni 2019 *
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4
Finale – 15 juni 2019 (neutraal terrein)
Winnaar 5 – Winnaar 6

*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd
door de hoogste en daarna laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde
periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.
De winnaar van de finale plaatst zich voor de reserve 1e klasse zaterdag, 2019/’20. De verliezers van de 1e en 2e
ronde plaatsen zich voor de reserve 2e klasse zaterdag, 2019/’20.

Reserve 2e klasse - Reserve 3e klasse zaterdag (overal enkele wedstrijden)
De hoogst geplaatste periodekampioenen van de reserve 3e klassen A t/m H zijn in de eerste ronde vrij en
automatisch geplaatst voor de 2e ronde.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1e ronde – 1 juni 2019
1 na hoogste PK R3B – Laagste PK R3A
Nr. 9 R2B – Laagste PK R3C
Nr. 10 R2A – 1 na hoogste PK R3A
Nr. 10 R2B – 1 na hoogste PK R3C
Nr. 11 R2A – Laagste PK R3B
1 na hoogste PK R3E – Laagste PK R3D
Nr. 10 R2C – Laagste PK R3F
Nr. 11 R2C – 1 na hoogste PK R3D
1 na hoogste PK R3F – Laagste PK R3E
Nr. 10 R2D – Laagste PK R3G
Nr. 11 R2D – 1 na hoogste PK R3H
1 na hoogste PK R3G – Laagste PK R3H

23
24
25
26
27

Finales - 15 juni 2019 (neutraal terrein)
Winn. Wedstrijd 13 – Winn. Wedstrijd 14
Winn. Wedstrijd 15 – Winn. Wedstrijd 16
Winn. Wedstrijd 17 – Winn. Wedstrijd 18
Winn. Wedstrijd 19 – Winn. Wedstrijd 20
Winn. Wedstrijd 21 – Winn. Wedstrijd 22

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2e ronde – 8 juni 2019 *
Hoogste PK R3A – Winnaar wedstrijd 1
Winnaar wedstrijd 2 – Winnaar wedstrijd 4
Hoogste PK R3B – Winnaar wedstrijd 3
Hoogste PK R3C – Winnaar wedstijd 5
Winnaar wedstrijd 6 – Winnaar wedstrijd 7
Hoogste PK R3F – Winnaar wedstrijd 8
Hoogste PK R3D – Winnaar wedstrijd 9
Hoogste PK R3E – Winnaar wedstrijd 10
Hoogste PK R3G – Winnaar wedstrijd 11
Hoogste PK R3H – Winnaar wedstrijd 12

*Voor de wedstrijd geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door
de hoogste en daarna laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna geklasseerde
periodekampioen. Indien in een wedstrijd of 2 herkansers of 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar
gekoppeld worden, dan is het programma hierboven van kracht. Dit kan dus inhouden dat het hierboven
aangegeven schema “gedraaid” wordt.
De winnaar van de finales plaatsten zich voor de reserve 2e klasse zaterdag, 2019/’20.
De verliezers van de 1e en 2e ronde alsook de finale plaatsen zich voor de reserve 3e klasse zaterdag, 2019/’20.

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2018/'19 veldvoetbal
KNVB District Oost
Standaardklassen zondagvoetbal
1e klasse E
•
De kampioen promoveert naar de hoofdklasse van het zondagvoetbal.
•
De periodekampioenen zullen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C, D en F
alsmede de herkansingselftallen van de Hoofdklassen A en B spelen voor 2 plaatsen in de Hoofdklasse van
het zondagvoetbal seizoen 2019/’20.
•
De nummers 12 en 13 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen
van de 2e klasse I en J promotie-/degradatiewedstrijden voor 1 plaats in de 1e klasse van het
zondagvoetbal.
•
De nummers 14 degraderen naar de 2e klasse van het zondagvoetbal.
2e klasse I en J
•
De kampioenen promoveren naar de 1e klasse van het zondagvoetbal.
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 12 en 13
van de 1e klasse E promotie-/degradatiewedstrijden voor 1 plaats in de 1e klasse van het zondagvoetbal.
•
De nummers 12 en 13 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen
van de 3e klasse A t/m D promotie-/degradateiwedstrijden voor 2 plaatsen in de 2e klasse van het
zondagvoetbal.
•
De nummers 14 degraderen naar naar de 3e klasse van het zondagvoetbal.
3e klasse A t/m D
•
De kampioenen promoveren naar de 2e klasse van het zondagvoetbal.
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 12 en 13
van de 2e klasse I en J promotie-/degradatiewedstrijden voor 2 plaatsen in de 2e klasse van het
zondagvoetbal.
•
De nummers 12 en 13 spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klasse A t/m G promotie/degradatiewedstrijden voor 5 plaatsen in de 3e klasse van het zondagvoetbal.
•
De nummers 14 degraderen naar de 4e klasse van het zondagvoetbal.
4e klasse A t/m G
•
De kampioenen promoveren naar de 3e klasse van het zondagvoetbal.
•
De periodekampioenen spelen volgens een vastgesteld schema samen met de herkansers van de 3 e
klassen voor 5 plaatsen in de 3e klasse van het zondagvoetbal.
•
De nummers 11 en 12 van de 4e klassen A, B en E en de nummers 12 en 13 van de 4e klassen C, D, F en
G spelen samen met de periodekampioenen van de 5e klasse A t/m G promotie-/degradatiewedstrijden voor
17 plaatsen in de 4e klasse van het zondagvoetbal.
•
De nummer 13 van de 4e klassen A, B en E en de nummers 14 van de 4e klassen C, D, F en G degraderen
naar de 5e klasse van het zondagvoetbal.
5e klasse A t/m G
•
De kampioenen promoveren naar de 4e klasse van het zondagvoetbal.
•
De periodekampioenen van de 5e klasse A t/m G spelen volgens een vastgesteld schema samen met de
herkansers van de 4e klassen voor 17 plaatsen in de 4e klasse van het zondagvoetbal.

Promotie-/degradatiewedstrijden in relatie tot periodekampioenschappen
Algemeen
Voor wat betreft de te spelen wedstrijden in de nacompetitie zijn reglementen opgemaakt. Bij de
uitspeelvoorwaarden van de te spelen wedstrijden wordt in dit kader een tekst opgenomen welk reglement op
deze wedstrijd van toepassing is. De reglementen zijn te zijner tijd uiteraard terug te vinden in de publicatie op
de website van de KNVB Oost bij het artikel van de nacompetities.
Wedstrijden in de nacompetitie hebben te allen tijde voorrang boven de eventueel door de vereniging
georganiseerde toernooien of verenigingsactiviteiten anderzijds. Wedstrijden in de nacompetitie worden om die
reden dan ook niet uitgesteld. Het staat de verenigen vrij om in onderling overleg verdere afspraken te maken
over een aanpassing in de vastgestelde aanvangstijd. Desgewenst kunnen verenigingen in onderling overleg
afspreken de te spelen wedstrijden om te draaien waarna een verzoek tot aanpassing van het programma bij de
KNVB kan worden ingediend. Uitstel wordt niet verleend voor teamuitjes, vakanties, familiedagen,
dorpsfeesten of andere activiteiten.
Voor de te spelen wedstrijden geldt dat de thuisspelende vereniging 50% van de reiskosten van de uitspelende
vereniging vergoedt. De totale reiskosten bedragen maximaal vijf auto’s à € 0,26 / km. Een en ander nog te
verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz..
Daar waar sprake is van het spelen op een neutraal terrein (finales) geldt dat het niet verplicht is om entree te
heffen. Vindt wel entreeheffing plaats, dan geldt dat de netto recette van de te spelen finale ten goede aan beide
finalisten, elk voor 50 procent. Hiervoor geldt dat de eigen leden dan ook entree dienen te betalen. De netto
recette is de bruto recette minus de werkelijk gemaakte kosten van de organiserende vereniging tot een
maximum van € 50,00. Tot laatstgenoemde kosten behoren: die voor het in orde brengen van het speelterrein,
voor het gebruiken van een bal, voor de kassa, controle en reclames. Bij een tekort dienen de drie partijen de
kosten te delen, ieder voor een derde.
De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven moet binnen veertien dagen na de wedstrijddag aan de
tegenpartij worden toegezonden. Na akkoordbevinding moet de betaling van het verschuldigde bedrag
plaatsvinden binnen acht dagen. Mocht de tegenpartij niet akkoord gaan met de afrekening, dan moet zij deze
binnen veertien dagen, voor een besluit hierover, voorleggen aan het bestuur amateurvoetbal..

Zondagcompetities
Hoofdklasse – 1e klasse zondag (overal enkele wedstrijden)
1e ronde, 30 mei:
De vier herkansers en de 6 hoogst geëindigde periodekampioenen zijn vrijgesteld van deelname aan de 1e
ronde. Deze teams zijn direct geplaatst voor de 2e ronde.
Via onderstaande koppeling worden de in totaal 12 resterende periodekampioenen per poule in tweetallen aan
elkaar gekoppeld, waarbij de een na hoogst geklasseerde periodekampioen per poule het thuisrecht heeft:
1 - Een na hoogst geklasseerde PK 1A – Laagste PK 1A
2 - Een na hoogst geklasseerde PK 1B – Laagste PK 1B
3 - Een na hoogst geklasseerde PK 1C – Laagste PK 1C
4 - Een na hoogst geklasseerde PK 1D – Laagste PK 1D
5 - Een na hoogst geklasseerde PK 1E – Laagste PK 1E
6 - Een na hoogst geklasseerde PK 1F – Laagste PK 1F
De winnaars plaatsen zich voor de 2e ronde.
2e ronde, 2 juni:
Aan de 2e ronde nemen deel de 6 winnaars van de 1e ronde en de 10 voor de 1e ronde vrijgestelde teams.
Via loting worden de deelnemers in tweetallen aan elkaar gekoppeld, waarbij de hoogst geëindigde
periodekampioenen niet aan elkaar worden gekoppeld. Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar
de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door de hoogste herkanser, gevolgd door de laagste
herkanser en vervolgens één na hoogst geklasseerde periodekampioen. Indien in een wedstrijd of 2 gelijke
periodekampioenen of 2 gelijke herkansers aan elkaar gekoppeld worden, dan is de volgorde van loting
bepalend. De loting wordt uiterlijk januari 2019 verricht. De winnaars plaatsen zich voor de 3e ronde.
3e ronde, 9 juni:
Aan de 3e ronde nemen deel de 8 winnaars van de 2e ronde. Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat
naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door de hoogste herkanser, gevolgd door de laagste
herkanser en vervolgens één na hoogst geklasseerde periodekampioen. Indien in een wedstrijd of 2 gelijke
periodekampioenen of 2 gelijke herkansers aan elkaar gekoppeld worden, dan is de volgorde van loting
bepalend. De loting wordt uiterlijk januari 2019 verricht. De winnaars plaatsen zich voor de finale.

Finale, 17 juni:
Aan de finale nemen deel de 4 winnaars van de 3e ronde. Via loting worden de deelnemers in tweetallen aan
elkaar gekoppeld. Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde
periodekampioen, gevolgd door de hoogste herkanser, gevolgd door de laagste herkanser en vervolgens één na
hoogst geklasseerde periodekampioen. Indien in een wedstrijd of 2 gelijke periodekampioenen of 2 gelijke
herkansers aan elkaar gekoppeld worden, dan is de volgorde van loting bepalend. De loting wordt uiterlijk
januari 2019 verricht.
De 2 winnaars plaatsen zich voor de hoofdklasse zondag, seizoen 2018/’19.
De in totaal 20 verliezers van de 1e/2e/3e ronde en finale plaatsen zich voor de 1e klasse zondag,
2019/’20.

1e klasse - 2e klasse zondag (overal enkele wedstrijden)

1
2
3
4

1e ronde – 2 juni 2019
Hoogste PK 2I – Laagste PK 2J
Hoogste PK 2J – Laagste PK 2I
Nr. 12 1E – 1 na hoogste PK 2I
Nr. 13 1E – 1 na hoogste PK 2J

2e ronde – 10 juni 2019 *
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4
Finale – 16 juni 2019 (neutraal terrein)
Winnaar 5 – Winnaar 6

*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd
door de hoogste en daarna laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde
periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse zondag, 2019/’20. De verliezers van de 1e en 2e ronde
alsook de finale plaatsen zich voor de 2e klasse zondag, 2019/’20.

2e klasse - 3e klasse zondag (overal enkele wedstrijden)

1
2
3
4

1e ronde – 2 juni 2019
Hoogste PK 3A – Laagste PK 3B
Hoogste PK 3B – Laagste PK 3A
Nr. 12 2J – 1 na hoogste PK 3A
Nr. 13 2J – 1 na hoogste PK 3B

1
2
3
4

1e ronde – 2 juni 2019
Hoogste PK 3C – Laagste PK 3D
Hoogste PK 3D – Laagste PK 3C
Nr. 12 2I – 1 na hoogste PK 3C
Nr. 13 2I – 1 na hoogste PK 3D

5
6

2e ronde – 10 juni 2019 *
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4
Finale – 16 juni 2019 (neutraal terrein)
Winnaar 5 – Winnaar 6

5
6

2e ronde – 10 juni 2019 *
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4
Finale – 16 juni 2019 (neutraal terrein)
Winnaar 5 – Winnaar 6

*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd
door de hoogste en daarna laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde
periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 2e klasse zondag, 2019/’20. De verliezers van de 1e en 2e ronde
alsook de finale plaatsen zich voor de 3e klasse zondag, 2019/’20.

3e klasse – 4e klasse zondag (overal enkele wedstrijden)
De nummers 12 van de 3e klassen A t/m D en de hoogst geklasseerde periodekampioenen van de 4 e klassen A
t/m G zijn voor de eerste ronde vrijgesteld. Zij plaatsen zich direct voor de 2e ronde.
1e ronde – 2 juni 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr. 13 3A – Laagste PK 4A
1 na hoogste PK 4A – Laagste PK 4B
1 na hoogste PK 4B – Laagste PK 4C
Nr. 13 3C – 1 na hoogste PK 4D
1 na hoogste PK 4C – Laagste PK 4D
Nr. 13 3D – Laagste PK 4E
1 na hoogste PK 4E – Laagste PK 4F
Nr. 13 3B – 1 na hoogste PK 4G
1 na hoogste PK 4F – Laagste PK 4G

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2e ronde – 10 juni 2019 *
Hoogste PK 4A – winnaar 1
Hoogste PK 4B – winnaar 2
Hoogste PK 4C – winnaar 4
Hoogste PK 4D – Nr. 12 3D
Hoogste PK 4E – winnaar 6
Hoogste PK 4F – winnaar 7
Hoogste PK 4G – winnaar 9
Nr. 12 3A – winnaar 3
Nr. 12 3B – winnaar 8
Nr. 12 3C – winnaar 5

Finales –16 juni 2019 (neutraal terrein)
20
21
22
23
24

Winnaar 10 – Winnaar 11
Winnaar 17 – Winnaar 12
Winnaar 18 – Winnaar 16
Winnaar 19 – Winnaar 14
Winnaar 13 – Winnaar 15

*Voor de wedstrijd geldt dat het thuisrecht uitgaat de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door de
hoogste en daarna laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna geklasseerde
periodekampioen. Indien in een wedstrijd of 2 herkansers of 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar
gekoppeld worden, dan is het programma hierboven van kracht. Dit kan dus inhouden dat het hierboven
aangegeven schema “gedraaid” wordt.
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 3e klasse zondag, 2019/’20. De verliezers van de 1e en 2e ronde
alsook de finale plaatsen zich voor de 4e klasse zondag, 2019/’20.
4e klasse – 5e klasse zondag (overal enkele wedstrijden)
1e ronde – 30 mei 2019
Laagste PK 5D – Laagste PK 5F
2e ronde – 2 juni 2019 (neutraal terrein)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nr. 12 4F – Winnaar 1e ronde
Nr. 11 4A – Laagste PK 5A
Nr. 11 4B – Laagste PK 5B
Nr. 12 4B – 1 na hoogste PK 5A
Hoogste PK 5B – Nr. 12 4A
Hoogste PK 5A – 1 na hoogste PK 5B
Nr. 12 4C – Laagste PK 5C
Hoogste PK 5C – 1 na hoogte PK 5D
Nr. 13 4C – 1 na hoogste PK 5C
Hoogste PK 5D – Nr. 13 4D
Nr. 12 4D – 1 na hoogste PK 5E
Nr. 11 4E – Laagste PK 5E
Hoogste PK 5E – Nr. 12 4E
Nr. 12 4G – Laagste PK 5G
Nr. 13 4F – 1 na hoogste PK 5F
Hoogste PK 5F – 1 na hoogste PK 5G
Hoogste PK 5G – Nr. 13 4G

De winnaar van de finale plaatst zich voor de 4e klasse zondag, 2019/’20. De verliezers van de 1e en 2e ronde
alsook finales plaatsen zich voor de 5e klasse zondag, 2019/’20.

Reserve-elftallen zondagvoetbal
Reserve hoofdklasse A
•
De kampioen speelt om het Nederlands Kampioenschap voor reserve-elftallen. Dit elftal plaatst zich tevens
voor deelname aan de Districtsbekercompetitie voor het seizoen 2019/’20.
•
De elftallen die tijdens het seizoen een periode veroveren plaatsen zich eveneens direct voor deelname
aan de Districtsbekercompetitie voor de standaardelftallen voor het seizoen 2019/’20.
•
De nummers 12 en 13 van de reserve hoofdklasse spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen
met de periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B promotie-/degradatiewedstrijden voor 1 plaats
in de reserve hoofdklasse van het zondagvoetbal
•
De nummer 14 degradeert naar de reserve 1e klasse van het zondagvoetbal.
Reserve 1e klasse A en B
•
De kampioenen promoveren naar de reserve hoofdklasse van het zondagvoetbal.
•
De periodekampioenen van de reserve 1e klasse A en B spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema
samen met de nummers 12 en 13 van de reserve hoofdklasse promotie-/degradatiewedstrijden voor 1
plaats in de reserve hoofdklasse zondagvoetbal.
•
De nummers 11 en 12 van de reserve 1e klasse A en B spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema
samen met de periodekampioenen van de reserve 2e klasse A t/m D promotie-/degradatiewedstrijden voor 4
plaatsen in de reserve 1e klasse van het zondagvoetbal.
•
De nummers 13 degraderen naar de reserve 2e klasse van het zondagvoetbal.
Reserve 2e klasse A t/m D
•
De kampioenen promoveren naar de reserve 1e klasse van het zondagvoetbal.
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 11 en 12
van de reserve 1e klasse A en B promotie-/degradatiewedstrijden voor 4 plaatsen in de reserve 1e klasse
van het zondagvoetbal.
•
De nummers 12 en 13 van reserve 2e klasse A en de nummers 9 en 10 van de reserve 2e klassen B t/m D
spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de reserve 3 e
klasse A t/m H promotie-/degradatiewedstrijden voor 7 plaatsen in de 2e klasse van het zondagvoetbal.
•
De nummer 14 van de reserve 2e klasse A en de nummers 11 van de reserve 2e klassen B t/m D
degraderen naar de reserve 3e klasse van het zondagvoetbal.
Reserve 3e klasse A t/m H
•
De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse.
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met herkansingselftallen
van de reserve 2e klasse A t/m D promotie-/degradatiewedstrijden voor 7 plaatsen in de reserve 2e klasse
van het zondagvoetbal
•
De nummers 11 en 12 van de reserve 3e klasse A t/m H degraderen naar de reserve 4 e klasse
zondagvoetbal.
Reserve 4e klasse 01 t/m 14
•
De kampioenen promoveren automatisch naar de reserve 3e klasse.
•
Degradatie is niet mogelijk. Inschrijving vanuit de lagere klassen voor deelname aan de reserve 4e klasse
zondagvoetbal gebeurt op basis van vrijwillige inschrijving via het inschrijfformulier.
Reserve 5e, 6e en 7e klasse en Veteranenklassen
•
Deze klassen worden beschouwd als recreatieve competities. Evenwel promoveren de kampioenen van de
reserve 5e, 6e en 7e klasse respectievelijk naar de reserve 4e, 5e en 6e klasse.
•
De competities in deze klassen kennen geen degradatieregeling. Inschrijving voor deelname aan deze
competitie geschiedt op basis van de vastgestelde promotieregeling alsook via de digitale opgave van
teams voor het nieuwe seizoen.
•
Verengingen waarbij voor het volgende seizoen sprake is van een wijziging in de samenstelling van de
teams, wat gevolgen heeft voor het klassenniveau van de vanuit deze klassen te promoveren elftallen,
dienen hierover bij inschrijving van de teams aan de KNVB een inhoudelijke motivatie te overleggen
waarom de vereniging / het elftal niet zou kunnen promoveren. De KNVB beslist vervolgens in dergelijke
situaties. Ontvangt de KNVB geen aanvullende informatie, dan promoveert de vereniging/het elftal naar het
naast gelegen hogere niveau automatisch.

Algemeen
Voor wat betreft de te spelen wedstrijden in de nacompetitie zijn reglementen opgemaakt. Bij de
uitspeelvoorwaarden van de te spelen wedstrijden wordt in dit kader een tekst opgenomen welk reglement op
deze wedstrijd van toepassing is. De reglementen zijn te zijner tijd uiteraard terug te vinden in de publicatie op
de website van de KNVB Oost bij het artikel van de nacompetities.
Wedstrijden in de nacompetitie hebben te allen tijde voorrang boven de eventueel door de vereniging
georganiseerde toernooien. Wedstrijden in de nacompetitie worden om die reden dan ook niet uitgesteld. Het
staat de verenigen vrij om in onderling overleg verdere afspraken te maken over een aanpassing in de
vastgestelde aanvangstijd. Desgewenst kunnen verenigingen in onderling overleg afspreken de te spelen
wedstrijden om te draaien waarna een verzoek tot aanpassing van het programma bij de KNVB kan worden
ingediend. Uitstel wordt eveneens niet verleend voor teamuitjes, vakanties, familiedagen, dorpsfeesten of
andere activiteiten.
In de nacompetitie is er voor dit seizoen sprake van enkele wedstrijden. Voor het programma van de te spelen
nacompetities geldt dat het eerstgenoemde team als thuisspelend team wordt aangemerkt. Dit is van toepassing
voor de 1e ronde, de 2e ronde en de finale.
Reserve Hoofdklasse – Reserve 1e klasse zondag (enkele wedstrijden)

1
2
3
4

1e ronde – 2 juni 2019
Hoogste PK R1A – Laagste PK R1B
Hoogste PK R1B – Laagste PK R1A
Nr. 12 RHA – 1 na hoogste PK R1A
Nr. 13 RHA – 1 na hoogste PK R1B

2e ronde – 10 juni 2019 *
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4
Finale – 16 juni 2019 (neutraal terrein)
Winnaar 5 – Winnaar 6

*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd
door de hoogste en daarna de laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst
geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.
De winnaar van de finale plaatst zich voor de reserve. Hoofdklasse zondag, 2019/’20.
De verliezers van de 1e en 2e ronde alsook de finale plaatsen zich voor de reserve 1e klasse zondag, 2019/’20.
Reserve 1e klasse - Reserve 2e klasse zondag (enkele wedstrijden)

1
2
3
4

1e ronde – 2 juni 2019
Hoogste PK R2A – Laagste PK R2B
Hoogste PK R2B – Laagste PK R2A
Nr. 11 R1A – 1 na hoogste PK R2A
Nr. 12 R1A – 1 na hoogste PK R2B

1
2
3
4

1e ronde – 2 juni 2019
Hoogste PK R2C – Laagste PK R2D
Hoogste PK R2D – Laagste PK R2C
Nr. 11 R1B – 1 na hoogste PK R2C
Nr. 12 R1B – 1 na hoogste PK R2D

2e ronde – 10 juni 2019 (neutraal terrein)
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4

2e ronde – 10 juni 2019 (neutraal terrein)
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4

De winnaar van de 2e ronde plaatst zich voor de reserve 1e klasse zondag, 2019/’20.
De verliezers van de 1e en 2e ronde plaatsen zich voor de reserve 2e klasse zondag, 2019/’20.

Reserve 2e klasse - Reserve 3e klasse zondag (overal enkele wedstrijden)
In de eerste ronde zullen de laagst geplaatste periodekampioenen van de reserve 3 e klassen A t/m H in actie
komen. De herkansingselftallen van de reserve 2e klassen en de overige periodekampioenen van de reserve
3e klassen A t/m H plaatsen zich direct voor de 2e ronde van de nacompetitie.

1
2
3
4

1e ronde – 30 mei 2019
Laagste PK R3A – Laagste PK R3B
Laagste PK R3C – Laagste PK R3D
Laagste PK R3E – Laagste PK R3F
Laagste PK R3G – Laagste PK R3H
Finales – 10 juni 2019 (neutraal terrein)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2e ronde – 2 juni 2019 *
Hoogste PK R3A – winnaar 1
Hoogste PK R3B – Nr. 13 R2A
Nr. 12 R2A – 1 na hoogste PK R3A
Hoogste PK R3H – 1 na hoogste PK R3B
Hoogste PK R3G – winnaar 4
Nr. 9 R2B – 1 na hoogste PK R3G
Nr. 10 R2B – 1 na hoogste PK R3H
Hoogste PK R3C – winnaar 2
Hoogste PK R3D – Nr. 10 R2C
Nr. 9 R2C – 1 na hoogste PK R3C
Hoogste PK R3F – 1 na hoogste PK R3D
Nr. 9 R2D – 1 na hoogste PK R3E
Nr. 10 R2D – 1 na hoogste PK R3F
Hoogste PK R3E – winnaar 3

1
2
3
4
5
6
7

Winnaar 5 – Winnaar 6
Winnaar 7 – Winnaar 8
Winnaar 9 – Winnaar 10
Winnaar 11 – Winnaar 12
Winnaar 13 – Winnaar 14
Winnaar 15 – Winnaar 16
Winnaar 17 – Winnaar 18

*Voor de wedstrijd geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door
de hoogste en daarna de laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna geklasseerde
periodekampioen. Indien in een wedstrijd of 2 herkansers of 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar
gekoppeld worden, dan is het programma hierboven van kracht. Dit kan dus inhouden dat het hierboven
aangegeven schema “gedraaid” wordt.
De winnaar van de finale plaatst zich voor de reserve 2e klasse zondag, 2019/’20. De verliezers van de 1e en 2e
ronde alsook de finale plaatsen zich voor de reserve 3e klasse zondag, 2019/’20

