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Promotie- en degradatiereglement seizoen 2021/2022 
 

1. Voor het seizoen 2021/2022 zijn 83 teams ingeschreven. In 

verband met de coronamaatregelen is er geen seizoen 2020/2021 

gespeeld. Daarom is besloten om de verdeling van de divisies te 

doen op basis van de ingeschreven teams. Als gevolg hebben we 

dit seizoen de volgende divisies: 

a. Eredivisie – 12 teams 

b. 2x 1e divisie – 10 teams per divisie 

c. 3x 2e divisie – 11 teams per divisie 

d. 2x 3e divisie – 9 teams per divisie 

 

2. Dit promotie- en degradatiereglement is bedoelt om evenwichtige 

promotie en degradatie te realiseren zodat volgend seizoen de 

divisies en de hoeveelheid teams evenredig(er) verdeeld zijn. 

 

3. Na de reguliere competitie spelen alle teams die in hun poule 

geëindigd zijn op plaats één de finaledag om het 

divisiekampioenschap van hun divisie, met uitzondering van 

eredivisie. De datum voor de finaledag zal op een later moment 

vastgelegd en gecommuniceerd worden. 

a. Voor het kampioenschap van de eerste divisie speelt de 

nummer 1 van poule A tegen de nummer 1 van poule B. 

b. Voor het kampioenschap van de tweede divisie zal in een 

poule van 3 gespeeld worden, waarbij alle teams tegen elkaar 

uitkomen. De winnaar van de poule wint het kampioenschap 

van de tweede divisie. 

c. Voor het kampioenschap van de derde divisie speelt de 

nummer 1 van poule A tegen de nummer 1 van poule B. 

 

4. Indien teams zich kwalificeren voor de divisiekampioenschappen of 

de promotie-/degradatiewedstrijden zijn teams verplicht om hieraan 

deel te nemen.  

 

5. Voor het seizoen 2021/2022 gelden de volgende promotie- en 

degradatieregels: 

a. Eredivisie: Het team dat als eerste eindigt, is kampioen van de 

eredivisie. Teams die eindigen op plaatsen 11 en 12 

degraderen naar de eerste divisie. 
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b. Eerste divisie: Teams die eindigen op de eerste plaats, 

promoveren naar de eredivisie. Teams die eindigen op plaats 

10 degraderen naar de tweede divisie. 

c. Tweede divisie: Teams die eindigen op plaats 1 en 2, 

promoveren naar de eerste divisie. Teams die eindigen op 

plaats 10 en 11 degraderen naar de derde divisie. 

d. Derde divisie: Team die eindigen op plaats 1, promoveren 

naar de tweede divisie.  

e. Bij gelijke inschrijving leidt dit tot de volgende verdeling voor 

het hierop volgende seizoen:  

i. Eredivisie – 12 teams 

ii. Eerste divisie – 2 poules van 12 teams 

iii. Tweede divisie – 2 poules, 1 van 12 en 1 van 13 

teams 

iv. Derde divisie – 2 poules van 11 teams 

 

6. Dit promotie-/degradatiereglement heeft een verplichtend karakter. 

Het is teams in beginsel niet toegestaan om in hun divisie te 

blijven, wanneer zij in aanmerking komen voor promotie of 

degradatie.  

 

7. Indien in het volgende seizoen plaatsen vrijkomen in een divisie 

door het niet inschrijven van een bestaand team, behoudt het 

bestuur zich het recht voor om deze plaats naar eer en geweten in 

te vullen. Dat kan zijn door een degradant alsnog in de divisie te 

houden of een hoog geëindigd team uit de divisie daaronder 

alsnog te promoveren. 
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