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ALGEMEEN
Het bestuur amateurvoetbal is belast met de vaststelling van en het toezicht op de onder verantwoordelijkheid
van de sectie amateurvoetbal te spelen wedstrijden en schrijft ter uitvoering hiervan jaarlijks competities uit, deelt
clubs en hun teams in en stelt promotie- en degradatieregelingen vast (artikel 3 Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal). Voor wat betreft de tweede divisie, de derde divisie (zaterdag en zondag) en de hoofdklasse
(zaterdag en zondag) is in dit verband het navolgende bepaald.
Met ingang van seizoen 2019/’20 geldt voor de tweede divisie en de derde divisie een vastgesteld maximum
aantal beloftenteams (hierna: tweede elftallen) van een betaaldvoetbalorganisatie per poule, namelijk 2 tweede
elftallen per poule. Daarnaast kan een tweede elftal per seizoen 2019/’20 niet meer uitkomen in klassen lager dan
de derde divisie.
Mede hierdoor is het mogelijk dat tweede elftallen in de derde divisiepoule worden ingedeeld die niet
overeenkomstig hun gebruikelijke/gewenste speeldag is. Om te komen tot een gelijkmatige verdeling van de in
totaal 4 tweede elftallen op het niveau van de derde divisie over de twee derde divisiepoules, wordt de club van
de betreffende tweede elftallen in eerste instantie verzocht aan te geven of men vrijwillig ingedeeld wenst te
worden in de ongebruikelijke/ongewenste poule. Indien hier geen of onvoldoende gegadigden voor zijn, wordt de
club van een degraderend tweede elftal verzocht om aan te geven of men vrijwillig ingedeeld wenst te worden in
de derde divisiepoule die niet overeenkomstig met hun gebruikelijke/gewenste speeldag is.
Indien er geen of onvoldoende gegadigden voor zijn voor een indeling in een ongebruikelijke/ongewenste poule,
wordt, door het bestuur amateurvoetbal en op basis van de ranglijst van het seizoen 2019/’20, bepaald welk
tweede elftal zal worden ingedeeld in een derde divisiepoule, die niet overeenkomt met de gebruikelijke/gewenste
speeldag. Hierbij geldt als uitgangspunt: hoe lager geëindigd, des te eerder een tweede elftal hiervoor in
aanmerking komt.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat eveneens zaterdag- of zondagverenigingen worden ingedeeld in de derde
divisiepoule en/of hoofdklassepoule en/of lagere klasse die niet overeenkomstig hun gebruikelijke/gewenste
speeldag is. Dit vanwege een ongelijk aantal zaterdag- en zondagteams dat zich heeft weten te plaatsen voor de
derde divisie en/of hoofdklasse en/of lagere klassen.
Om te komen tot een oplossing dusdanig dat voor de derde divisie de 32 1e elftallen gelijk worden verdeeld over
de twee derde divisiepoules, worden verenigingen uitkomende in de derde divisie seizoen 2020/’21 in eerste
instantie verzocht aan te geven of men vrijwillig ingedeeld wenst te worden in de ongebruikelijke/ongewenste
poule. Indien hier geen of onvoldoende gegadigden voor zijn, worden één of meerdere (rechtstreekse)
degradanten uit de tweede divisie ingedeeld in de derde divisiepoule, die niet overeenkomt met hun
gebruikelijke/gewenste speeldag.
Hierbij geldt dat het laagst geëindigde 1e elftal als eerste in aanmerking komt voor indeling in de
ongebruikelijke/ongewenste poule, gevolgd door het één laagst geëindigde 1e elftal enz. Mocht dit nog niet
toereikend genoeg zijn, dan kan worden besloten tot een loting over te gaan om te bepalen welke teams
ingedeeld worden in de poule welke niet overeenkomstig hun gewenste speeldag is.
Voor de hoofdklasse en de lagere klassen geldt dat dezelfde werkwijze van toepassing is, met dien verstande dat
degradanten uit de derde divisie als eerste rekening moeten houden met een indeling in de poule die niet
overeenkomstig hun gebruikelijke/gewenste speeldag is. Voor de lagere klassen geldt eveneens dat degradanten
als eerste in aanmerking komen voor een indeling in de poule die niet overeenkomstig hun
gebruikelijke/gewenste speeldag is.
Dit betreft een situatie voor maximaal één seizoen. Indien verenigingen op een later moment een verzoek
indienen voor een andere speeldag, dan zal per geval worden bekeken of dit verzoek kan worden gehonoreerd.
In alle gevallen waarin deze promotie-/degradatieregeling seizoen 2019/’20 niet voorziet, beslist het bestuur
amateurvoetbal.
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TWEEDE DIVISIE
Voor de tweede divisie geldt met ingang van seizoen 2019/’20 een vastgesteld maximum aantal van 2 tweede
elftallen.

Kampioen:
Het team dat als hoogste is geëindigd op de ranglijst na afloop van de reguliere competitie tweede
divisie seizoen 2019/’20 is kampioen van de tweede divisie seizoen 2019/’20.
Naar aanleiding van het besluit van de bondsvergadering van 7 juni 2018 vindt er geen promotie plaats
vanuit de tweede divisie seizoen 2019/’20 naar de eerste divisie seizoen 2020/’21 (betaald voetbal).

Nacompetitie 1e elftallen tussen tweede divisie en derde divisie A/B:

De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 13 en 14 van de in totaal 16 in de tweede divisie
uitkomende 1e elftallen, zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een nacompetitie
met de in totaal zes (vervangend) periodekampioenen van de derde divisie A (zaterdag) en derde
divisie B (zondag) om twee plaatsen in de tweede divisie, seizoen 2020/’21. Hierbij is de volgende
koppeling van toepassing:
1e ronde, 27 en 30 mei 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
a) Laagst geklasseerde PK 3e divisie A
–
b) Laagst geklasseerde PK 3e divisie B
–
c) Een na hoogst geklasseerde PK 3e divisie A
–
d) Een na hoogst geklasseerde PK 3e divisie B
–

Hoogst geklasseerde PK 3e divisie B
Hoogst geklasseerde PK 3e divisie A
Herkanser 1, 2e divisie
Herkanser 2, 2e divisie

2e ronde, 3 en 6 juni 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
e) Winnaar c –
winnaar a*
f) Winnaar d –
winnaar b*
*Indien een laagst geklasseerde PK als winnaar van de 1e ronde zich plaatst voor de 2e ronde, dan
heeft de betreffende laagst geklasseerde PK het thuisrecht in de 1e wedstrijd.
De winnaars van de 2e ronde plaatsen zich voor de tweede divisie, seizoen 2020/’21. De verliezers van
de 1e en 2e ronde plaatsen zich voor de derde divisie, seizoen 2020/’21.

Rechtstreekse degradatie:

De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 15 en 16 van de in totaal 16 in de tweede divisie
uitkomende 1e elftallen, degraderen rechtstreeks naar de derde divisie, seizoen 2020/’21.
Het tweede elftal, dat is geëindigd als nummer 2 van de in totaal 2 in het seizoen 2019/’20 in de
tweede divisie uitkomende tweede elftallen, degradeert rechtstreeks, wanneer in de onderliggende
derde divisies A (zaterdag) en/of B (zondag) een tweede elftal als kampioen eindigt.
Indien het tweede elftal, dat is geëindigd als nummer 2 van de in totaal 2 in het seizoen 2019/’20 in de
tweede divisie uitkomende tweede elftallen, is geëindigd op positie 17 of 18 van de totale eindranglijst
van de tweede divisie, dan degradeert het betreffende tweede elftal naar de derde divisie indien in de
derde divisie één of meer tweede elftallen zijn geëindigd op positie 2 t/m 4 van de totale
eindranglijsten. Is dit laatste niet het geval, dan blijft het laagst geëindigde tweede elftal behouden voor
de tweede divisie.
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DERDE DIVISIE A (ZATERDAG)
Kampioen & rechtstreekse promotie:
De kampioen van de derde divisie A (zaterdag) promoveert naar de tweede divisie. Indien de
kampioen van de derde divisie A (zaterdag) een tweede elftal is, dan promoveert eveneens
rechtstreeks de nummer 2, zijnde het hoogst geëindigde 1 e elftal.
Indien de kampioen van de derde divisie A (zaterdag) en de derde divisie B (zondag) in beide gevallen
een tweede elftal betreft, dan spelen beide kampioenen een beslissingswedstrijd voor één plaats in de
tweede divisie seizoen 2020/’21.
Ingeval in de tweede divisie het tweede elftal, dat is geëindigd als nummer 2 van de in totaal 2 in het
seizoen 2019/’20 in de tweede divisie uitkomende tweede elftallen, is geëindigd op positie 17 of 18 van
de totale eindranglijst van de tweede divisie en een tweede elftal in de derde divisie A is geëindigd op
positie 2 tot en met 4 van de totale eindranglijst van de derde divisie A, dan promoveert het betreffende
tweede elftal naar de tweede divisie, seizoen 2020/’21. Als in de derde divisie B eveneens een tweede
elftal op positie 2 t/m 4 is geëindigd, dan spelen beide kampioenen een beslissingswedstrijd voor één
plaats in de tweede divisie seizoen 2020/’21.

Nacompetitie 1e elftallen tussen tweede divisie en derde divisie A/B:

De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 13 en 14 van de in totaal 16 in de tweede divisie
uitkomende 1e elftallen, zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een nacompetitie
met de in totaal zes (vervangend) periodekampioenen van de derde divisie A (zaterdag) en derde
divisie B (zondag) om twee plaatsen in de tweede divisie, seizoen 2020/’21. Hierbij is de volgende
koppeling van toepassing:
1e ronde, 27 en 30 mei 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
a) Laagst geklasseerde PK 3e divisie A
–
b) Laagst geklasseerde PK 3e divisie B
–
c) Een na hoogst geklasseerde PK 3e divisie A
–
d) Een na hoogst geklasseerde PK 3e divisie B
–

Hoogst geklasseerde PK 3e divisie B
Hoogst geklasseerde PK 3e divisie A
Herkanser 1, 2e divisie
Herkanser 2, 2e divisie

2e ronde, 3 en 6 juni 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
e) Winnaar c
–
winnaar a*
f) Winnaar d
–
winnaar b*
*Indien een laagst geklasseerde PK als winnaar van de 1e ronde zich plaatst voor de 2e ronde, dan
heeft de betreffende laagst geklasseerde PK het thuisrecht in de 1e wedstrijd.
De winnaars van de 2e ronde plaatsen zich voor de tweede divisie, seizoen 2020/’21. De verliezers van
de 1e en 2e ronde plaatsen zich voor de derde divisie, seizoen 2020/’21.

Nacompetitie 1e elftallen tussen derde divisie zaterdag (A) en hoofdklasse:
De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 13 en 14 van de in totaal 16 in de derde divisie A
(zaterdag) uitkomende 1e elftallen, zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een
nacompetitie met de in totaal zes (vervangend) periodekampioenen van de hoofdklasse zaterdag om
twee plaatsen in de derde divisie, seizoen 2020/’21. Hierbij is de volgende koppeling van toepassing:
1e ronde, 26 en 30 mei 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
a) Laagst geklasseerde PK HFD A
–
b) Laagst geklasseerde PK HFD B
–
c) Een na hoogst geklasseerde PK HFD A
–
d) Een na hoogst geklasseerde PK HFD B
–

Hoogst geklasseerde PK HFD B
Hoogst geklasseerde PK HFD A
Herkanser 1, 3e divisie zat
Herkanser 2, 3e divisie zat

2e ronde, 2 en 6 juni 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
e) Winnaar c –
winnaar a*
f) Winnaar d –
winnaar b*
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*Indien een laagst geklasseerde PK als winnaar van de 1e ronde zich plaatst voor de 2e ronde, dan
heeft de betreffende laagst geklasseerde PK het thuisrecht in de 1e wedstrijd.
De winnaars van de tweede ronde plaatsen zich voor de derde divisie, seizoen 2020/’21. De verliezers van de 1e
en 2e ronde plaatsen zich voor de hoofdklasse, seizoen 2020/’21.

Rechtstreekse degradatie:

De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 15 en nummer 16 van de in totaal 16 in de derde divisie
A (zaterdag) uitkomende 1e elftallen, degraderen rechtstreeks naar de hoofdklasse, seizoen 2020/’21.
Indien het tweede elftal eindigt op positie 15 t/m 17 van de totale eindranglijst, degradeert het tweede
elftal rechtstreeks naar de door het bestuur betaald voetbal georganiseerde reservecompetitie betaald
voetbal, seizoen 2020/’21 (een competitie voor tweede elftallen van betaaldvoetbalorganisaties).
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DERDE DIVISIE B (ZONDAG)
Kampioen & rechtstreekse promotie:
De kampioen van de derde divisie B (zondag) promoveert naar de tweede divisie. Indien de kampioen
van de derde divisie B (zondag) een tweede elftal is, dan promoveert eveneens rechtstreeks de
nummer 2, zijnde het hoogst geëindigde 1e elftal.
Indien de kampioen van de derde divisie A (zaterdag) en de derde divisie B (zondag) in beide gevallen
een tweede elftal betreft, dan spelen beide kampioenen een beslissingswedstrijd voor één plaats in de
tweede divisie, seizoen 2020/’21.
Ingeval in de tweede divisie het tweede elftal, dat is geëindigd als nummer 2 van de in totaal 2 in het
seizoen 2019/’20 in de tweede divisie uitkomende tweede elftallen, is geëindigd op positie 17 of 18 van
de totale eindranglijst van de tweede divisie en een tweede elftal in de derde divisie B is geëindigd op
positie 2 tot en met 4 van de totale eindranglijst van de derde divisie B, dan promoveert het betreffende
tweede elftal naar de tweede divisie, seizoen 2020/’21. Als in de derde divisie A eveneens een tweede
elftal op positie 2 t/m 4 is geëindigd, dan spelen beide kampioenen een beslissingswedstrijd voor één
plaats in de tweede divisie, seizoen 2020/’21.

Nacompetitie 1e elftallen tussen tweede divisie en derde divisie A/B:

De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 13 en 14 van de in totaal 16 in de tweede divisie
uitkomende 1e elftallen, zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een nacompetitie
met de in totaal zes (vervangend) periodekampioenen van de derde divisie A (zaterdag) en derde
divisie B (zondag) om twee plaatsen in de tweede divisie, seizoen 2020/’21. Hierbij is de volgende
koppeling van toepassing:
1e ronde, 27 en 30 mei 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
a) Laagst geklasseerde PK 3e divisie A
–
b) Laagst geklasseerde PK 3e divisie B
–
c) Een na hoogst geklasseerde PK 3e divisie A
–
d) Een na hoogst geklasseerde PK 3e divisie B
–

Hoogst geklasseerde PK 3e divisie B
Hoogst geklasseerde PK 3e divisie A
Herkanser 1, 2e divisie
Herkanser 2, 2e divisie

2e ronde, 3 en 6 juni 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
e) Winnaar c
–
winnaar a*
f) Winnaar d
–
winnaar b*
*Indien een laagst geklasseerde PK als winnaar van de 1e ronde zich plaatst voor de 2e ronde, dan
heeft de betreffende laagst geklasseerde PK het thuisrecht in de 1e wedstrijd.
De winnaars van de 2e ronde plaatsen zich voor de tweede divisie, 2020/’21. De verliezers van de 1e
en 2e ronde plaatsen zich voor de derde divisie, 2020/’21.

Nacompetitie 1e elftallen tussen derde divisie zondag (B) en hoofdklasse:
De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 13 en 14 van de in totaal 16 in de derde divisie B
(zondag) uitkomende 1e elftallen, zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een
nacompetitie met de in totaal zes (vervangend) periodekampioenen van de hoofdklasse zondag om
twee plaatsen in de derde divisie, seizoen 2020/’21. Hierbij is de volgende koppeling van toepassing:
1e ronde, 28 mei en 1 juni 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
a) Laagst geklasseerde PK HFD A
–
Hoogst geklasseerde PK HFD B
b) Laagst geklasseerde PK HFD B
–
Hoogst geklasseerde PK HFD A
c) Een na hoogst geklasseerde PK HFD A
–
Herkanser 1, 3e divisie zon
d) Een na hoogst geklasseerde PK HFD B
–
Herkanser 2, 3e divisie zon
2e ronde, 4 en 7 juni 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
e) Winnaar c –
winnaar a*
f) Winnaar d –
winnaar b*
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*Indien een laagst geklasseerde PK als winnaar van de 1e ronde zich plaatst voor de 2e ronde, dan heeft de
betreffende laagst geklasseerde PK het thuisrecht in de 1e wedstrijd.
De winnaars van de tweede ronde plaatsen zich voor de derde divisie, seizoen 2020/’21. De verliezers van de 1e
en 2e ronde plaatsen zich voor de hoofdklasse, seizoen 2020/’21.

Rechtstreekse degradatie:

De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 15 en 16 van de in totaal 16 in de derde divisie B
(zondag) uitkomende 1e elftallen, degraderen rechtstreeks naar de hoofdklasse, seizoen 2020/’21.
Indien het tweede elftal eindigt op positie 15 t/m 17 van de totale eindranglijst, degradeert het tweede elftal
rechtstreeks naar de door het bestuur betaald voetbal georganiseerde reservecompetitie betaald voetbal, seizoen
2020/’21 (een competitie voor tweede elftallen van betaaldvoetbalorganisaties).
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HOOFDKLASSE ZATERDAG
Kampioenen:
De kampioenen van de hoofdklasse zaterdag A en B promoveren naar de derde divisie, seizoen
2020/’21 (zaterdag).

Nacompetitie 1e elftallen tussen derde divisie zaterdag (A) en hoofdklasse:

De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 13 en 14 van de in totaal 16 in de derde divisie A
(zaterdag) uitkomende 1e elftallen, zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een
nacompetitie met de in totaal zes (vervangend) periodekampioenen van de hoofdklasse zaterdag om
twee plaatsen in de derde divisie, seizoen 2020/’21. Hierbij is de volgende koppeling van toepassing:
1e ronde, 26 en 30 mei 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
a) Laagst geklasseerde PK HFD A
–
b) Laagst geklasseerde PK HFD B
–
c) Een na hoogst geklasseerde PK HFD A
–
d) Een na hoogst geklasseerde PK HFD B
–

Hoogst geklasseerde PK HFD B
Hoogst geklasseerde PK HFD A
Herkanser 1, 3e divisie zat
Herkanser 2, 3e divisie zat

2e ronde, 2 en 6 juni 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
e) Winnaar c –
winnaar a*
f) Winnaar d –
winnaar b*
*Indien een laagst geklasseerde PK als winnaar van de 1e ronde zich plaatst voor de 2e ronde, dan
heeft de betreffende laagst geklasseerde PK het thuisrecht in de 1e wedstrijd.
De winnaars van de tweede ronde plaatsen zich voor de derde divisie, seizoen 2020/’21. De verliezers
van de 1e en 2e ronde plaatsen zich voor de hoofdklasse, seizoen 2020/’21.

Nacompetitie tussen hoofdklasse en 1e klasse:
De nummers 13 en 14 van de hoofdklasse zaterdag A en van de hoofdklasse zaterdag B zijn
herkansers en spelen nacompetitie met de in totaal 15 (vervangend) periodekampioenen van de 1 e
klasse zaterdag A t/m E om in totaal drie plaatsen in de hoofdklasse zaterdag, seizoen 2020/’21.
Voor de 1e en 2e ronde 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 per km.
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.
Voor de finale geldt eveneens dat de thuisspelende vereniging de reiskosten als hierboven
omschreven vergoedt. Daarnaast geldt voor de finale dat de thuisspelende vereniging niet verplicht is
entree te heffen. Vindt wel entreeheffing plaats (aan anderen dan de houders van een geldig bewijs
van toegang amateurvoetbal), dan komt de bezoekende vereniging in aanmerking voor 50% van de
recette. De thuisspelende vereniging behoort de bezoekende vereniging 50 gratis toegangskaarten te
verstrekken, voor spelers en teamofficials.
De thuisspelende vereniging mag de gemaakte kosten, zoals voor bal, reclame, controle/kassa en het
in orde brengen van het speelveld, niet aftrekken van de recette.
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.
1e ronde, 30 mei:
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.
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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 de 2 hoogst geëindigde periodekampioenen of de 2 één na hoogst geëindigde
periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de volgorde van loting bepalend.
De loting wordt uiterlijk januari 2020 verricht. De winnaars plaatsen zich voor de 2e ronde.
2e ronde, 6 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 de 2 herkansers of de 2
gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de volgorde van loting
bepalend. De loting wordt uiterlijk januari 2020 verricht. De winnaars plaatsen zich voor de finale.
Finale, 13 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 de 2
herkansers of de 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de
volgorde van loting bepalend. De loting wordt uiterlijk januari 2020 verricht. De 3 winnaars plaatsen
zich voor de hoofdklasse zaterdag, seizoen 2020/’21.
De in totaal 16 verliezers van de 1e ronde, 2e ronde en de finale, plaatsen zich voor de 1e klasse
zaterdag, 2020/’21.

Rechtstreekse degradatie:
De nummers 15 en 16 van de hoofdklasse zaterdag A en van de hoofdklasse zaterdag B degraderen
rechtstreeks naar de 1e klasse zaterdag, seizoen 2020/’21.

Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen als gevolg van afgelastingen en eventuele calamiteiten gewijzigd worden. worden.
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HOOFDKLASSE ZONDAG
Kampioenen:
De kampioenen van de hoofdklasse zondag A en B promoveren naar de derde divisie, seizoen
2020/’21.

Nacompetitie 1e elftallen tussen derde divisie zondag (B) en hoofdklasse:

De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 13 en 14 van de in totaal 16 in de derde divisie B
(zondag) uitkomende 1e elftallen, zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een
nacompetitie met de in totaal zes (vervangend) periodekampioenen van de hoofdklasse zondag om
twee plaatsen in de derde divisie, seizoen 2020/’21. Hierbij is de volgende koppeling van toepassing:
1e ronde, 28 mei en 1 juni 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
a) Laagst geklasseerde PK HFD A
–
Hoogst geklasseerde PK HFD B
b) Laagst geklasseerde PK HFD B
–
Hoogst geklasseerde PK HFD A
c) Een na hoogst geklasseerde PK HFD A
–
Herkanser 1, 3e divisie zon
d) Een na hoogst geklasseerde PK HFD B
–
Herkanser 2, 3e divisie zon
2e ronde, 4 en 7 juni 2020 (2 wedstrijden, thuis en uit):
e) Winnaar c –
winnaar a*
f) Winnaar d –
winnaar b*
*Indien een laagst geklasseerde PK als winnaar van de 1e ronde zich plaatst voor de 2e ronde, dan heeft de
betreffende laagst geklasseerde PK het thuisrecht in de 1e wedstrijd.
De winnaars van de tweede ronde plaatsen zich voor de derde divisie, seizoen 2020/’21. De verliezers van de 1e
en 2e ronde plaatsen zich voor de hoofdklasse, seizoen 2020/’21.

Nacompetitie tussen hoofdklasse en 1e klasse:
De nummers 13 en 14 van de hoofdklasse zondag A en van de hoofdklasse zondag B zijn herkansers
en spelen nacompetitie met de in totaal 18 (vervangend) periodekampioenen van de 1 e klasse zondag
A t/m F om in totaal twee plaatsen in de hoofdklasse zondag, seizoen 2020/’21.
Voor de 1e, 2e en 3e ronde 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 per km.
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.
Voor de finale geldt eveneens dat de thuisspelende vereniging de reiskosten als hierboven
omschreven vergoedt. Daarnaast geldt voor de finale dat de thuisspelende vereniging niet verplicht is
entree te heffen. Vindt wel entreeheffing plaats (aan anderen dan de houders van een geldig bewijs
van toegang amateurvoetbal), dan komt de bezoekende vereniging in aanmerking voor 50% van de
recette. De thuisspelende vereniging behoort de bezoekende vereniging 50 gratis toegangskaarten te
verstrekken, voor spelers en officials.
De thuisspelende vereniging mag de gemaakte kosten, zoals voor bal, reclame, controle/kassa en het
in orde brengen van het speelveld, niet aftrekken van de recette.
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.
1e ronde, 28 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.

Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen als gevolg van afgelastingen en eventuele calamiteiten gewijzigd worden. worden.
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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, 1 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 2020 verricht. De winnaars plaatsen
zich voor de 3e ronde.
3e ronde, 7 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 2020 verricht. De
winnaars plaatsen zich voor de finale.
Finale, 14 juni:
Aan de finale nemen deel de 4 winnaars van de 2e 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 2020 verricht. De 2 winnaars plaatsen zich voor de
hoofdklasse zondag, seizoen 2020/’21. De in totaal 22 verliezers van de 1e ronde, 2e ronde en finale,
plaatsen zich voor de 1e klasse zondag, seizoen 2020/’21.

Rechtstreekse degradatie:
De nummers 15 en 16 van de hoofdklasse zondag A en van de hoofdklasse zondag B degraderen rechtstreeks
naar de 1e klasse zondag, seizoen 2020/’21.

Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen als gevolg van afgelastingen en eventuele calamiteiten gewijzigd worden. worden.
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