PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING
ZONDAG SENIOREN
DISTRICT OOST 2021/’22

Uitgave nr. :
Datum
:

Seizoen 2021/’22
November 2021

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2021/'22 veldvoetbal
KNVB District Oost
Standaardklassen zondagvoetbal
1e klasse E
• De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse. Uitzondering hierop is als de kampioen voor 1 oktober 2021 heeft
verzocht om horizontaal te willen overstappen en daarmee heeft aangegeven om in het seizoen 2022/’23 uit te
willen komen op zaterdag. De kampioen komt dan niet in aanmerking voor promotie en wordt in het seizoen
2022/’23 ingedeeld in de 1e klasse zaterdagvoetbal. Deze promotieplaats in de hoofdklasse wordt opgevuld
vanuit de te spelen nacompetitie tussen de herkansers van de hoofdklassen en de periodekampioenen van alle
1e klassen zondagvoetbal.
• De periodekampioenen zullen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C, D en F en de
herkansingselftallen van de hoofdklassen spelen voor (minimaal) 2 plaatsen in de hoofdklasse zondag.
Voor de nacompetitie tussen hoofdklasse en 1e klasse en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen
naar de landelijk gepubliceerde promotie/degradatie regeling (organisatie nacompetitie landelijk).
Een elftal dat voor 1 oktober 2021 heeft verzocht om horizontaal te willen overstappen en daarmee heeft
aangegeven om in het seizoen 2022/’23 uit te willen komen op zaterdag, is uitgesloten van deelname aan de
nacompetitie. Bij het winnen van een periode vervalt dan het predicaat periodekampioen en wordt het team dat in
de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen
periodekampioen is geweest (of als zodanig is aangemerkt) of klassenkampioen is en niet heeft aangegeven te
willen overstappen naar de andere speeldag, als vervangende periodekampioen van de betreffende periode
aangewezen.
Als hiervoor op grond van het aantal punten in de eindrangschikking van de volledige competitie meerdere teams
in aanmerking komen, dan is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie van doorslaggevende betekenis.
Als ook het doelsaldo gelijk is, dan beslist het aantal doelpunten vóór. Als dit ook gelijk is, dan beslist het totale
onderlinge resultaat (wedstrijdpunten, doelsaldo, doelpunten vóór). Als ook dit gelijk is, dan volgt een
beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie zoals vermeld in artikel 7 van de algemene bepalingen
periodekampioenschappen veldvoetbal.
•
•

De nummers 12 en 13 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van
de 2e klasse I en J een nacompetitie voor één plaats in de 1e klasse.
De nummer 14 degradeert naar de 2e klasse.

2e klasse I en J
•
De kampioenen promoveren naar de 1e klasse.
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 12 en 13 van
de 1e klasse E een nacompetitie voor één plaats in de 1e klasse.
•
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 twee plaatsen in de 2e klasse.
•
De nummers 14 degraderen naar de 3e klasse.
3e klasse A t/m D
•
De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 12 en 13 van
de 2e klasse I en J een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse.
•
De nummers 12 en 13 van de 3e klassen A, C en D en de nummers 11 en 12 van de 3e klasse B spelen volgens
een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 4 e klasse A t/m G een nacompetitie
voor zes plaatsen in de 3e klasse.
•
De nummer 14 van de 3e klassen A, C en D en de nummer 13 van de 3e klasse B degraderen naar de 4e klasse.

4e klasse A t/m G
•
De kampioenen naar de 3e klasse.
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de herkansingselftallen van
de 3e klassen A t/m D een nacompetitie voor zes plaatsen in de 3e klasse van het zondagvoetbal.
•
De nummers 11 en 12 van de 4e klassen A t/m G spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met
de periodekampioenen van de 5e klasse A t/m E een nacompetitie voor acht plaatsen in de 4 e klasse.
•
De nummers 13 en 14 degraderen naar de 5e klasse.
5e klasse A t/m E
•
De kampioenen naar de 4e klasse.
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de herkansingselftallen van
de 4e klassen A t/m G een nacompetitie voor acht plaatsen in de 4 e 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 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 andere verenigingsactiviteiten, teamuitjes, vakanties, familiedagen, dorpsfeesten of andere
vergelijkbare omstandigheden.
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 € 0,25 / km mogen bedragen; één en
ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.
Het is niet verplicht om entree te heffen. Vindt wel entreeheffing plaats (aan anderen dan de houders van een geldig
bewijs van toegang amateurvoetbal en de eigen leden), dan komt de bezoekende vereniging in aanmerking voor 50
procent van de recette. Daarnaast behoort de thuisspelende vereniging de bezoekende vereniging vijftig gratis
toegangsbewijzen te verstrekken, voor spelers en officials. De thuisspelende vereniging mag de gemaakte kosten,
zoals voor de bal, reclame, controle/kassa en het in orde brengen van het speelveld, niet aftrekken van de recette.
Daar waar sprake is van het spelen van een wedstrijd op een neutraal terrein (finale of beslissingswedstrijd) geldt
dat het niet verplicht is om entree te heffen. Vindt wel entreeheffing plaats, dan geldt dat de netto recette van de te
spelen wedstrijd ten goede komt aan beide spelende verenigingen voor elk 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 vereniging op wiens accommodatie deze wedstrijd wordt gespeeld 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 twee finalisten en de organiserende
vereniging) de kosten te delen, waarbij elk een derde betaalt. De reiskosten zijn voor beide teams voor eigen
rekening.
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
Door de mogelijkheid om per seizoen 2022/’23 horizontaal over te stappen en waarvoor een deadline geldt
van 1 oktober 2021, wordt na 1 oktober 2021 de nacompetitie vastgesteld.
Wel geldt dat de volgende (maximaal) 22 teams aan de nacompetitie tussen de Hoofdklasse en 1e klasse
zondag deelnemen en gaan spelen voor (minimaal) 2 plaatsen in de Hoofdklasse zondag.
Vanuit de Hoofdklassen plaatsen zich voor deze nacompetitie de volgende teams:
•
Herkanser 1A: nummer 13 van de Hoofdklasse zondag A
•
Herkanser 2A: nummer 14 van de Hoofdklasse zondag A
•
Herkanser 1B: nummer 13 van de Hoofdklasse zondag B
•
Herkanser 2B: nummer 14 van de Hoofdklasse zondag B
Vanuit de 1e klasse E plaatsen zich voor deze nacompetitie de volgende teams:
•
HPK 1E: hoogst geëindigde (vervangend) periodekampioen 1e klasse E zondag
•
MPK 1E: één na hoogst geëindigde (vervangend) periodekampioen 1e klasse E zondag
•
LPK 1E: laagst geëindigde (vervangend) periodekampioen 1e klasse E zondag

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

1
2
3
4

1e ronde – 6 juni 2022
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 – 12 juni 2022 *
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4

5
6

Finale – 19 juni 2022 (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, 2022/’23. De verliezers van de 1e en 2e ronde alsook de
finale plaatsen zich voor de 2e klasse, 2022/’23.

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

1
2
3
4

1e ronde – 6 juni 2022
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

7
8
9
10

1e ronde – 6 juni 2022
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 – 12 juni 2022 *
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4
Finale – 19 juni 2022 (neutraal terrein)
Winnaar 5 – Winnaar 6

11
12

2e ronde – 12 juni 2022 *
Winnaar 7 – Winnaar 9
Winnaar 8 – Winnaar 10
Finale – 19 juni 2022 (neutraal terrein)
Winnaar 11 – Winnaar 12

*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, 2022/’23. De verliezers van de 1e en 2e ronde alsook de
finale plaatsen zich voor de 3e klasse, 2022/’23.

3e klasse – 4e klasse zondag (overal enkele wedstrijden)

1
2
3
4
5

1e ronde – 6 juni 2022
Nr. 13 3A – Laagste PK 4A
Nr. 13 3C – Laagste PK 4E
Nr. 13 3D – Laagste PK 4G
Laagste PK 4B – Laagste PK 4C
Laagste PK 4D – Laagste PK 4F

18
19
20
21
22
23

Finales – 19 juni 2022 (neutraal terrein)
Winnaar wedstrijd 6 – Winnaar wedstrijd 13
Winnaar wedstrijd 7 – Winnaar wedstrijd 15
Winnaar wedstrijd 8 – Winnaar wedstrijd 16
Winnaar wedstrijd 9 – Winnaar wedstrijd 14
Winnaar wedstrijd 10 – Winnaar wedstrijd 17
Winnaar wedstrijd 11 – Winnaar wedstrijd 12

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

2e ronde – 12 juni 2022
Hoogste PK 4A – 1 na hoogste PK 4B
Hoogste PK 4B – Winnaar wedstrijd 1
Hoogste PK 4C – Winnaar wedstrijd 4
Hoogste PK 4D – Winnaar wedstrijd 5
Hoogste PK 4E – Winnaar wedstrijd 2
Hoogste PK 4F – Winnaar wedstrijd 3
Hoogste PK 4G – 1 na hoogste PK 4F
Nr. 12 3A – 1 na hoogste PK 4C
Nr. 11 3B – 1 na hoogste PK 4D
Nr. 12 3B – 1 na hoogste PK 4A
Nr. 12 3C – 1 na hoogste PK 4E
Nr. 12 3D – 1 na hoogste PK 4G

De winnaars van de finale plaatsen zich voor de 3e klasse, 2022/’23. De verliezers van de 1e en 2e ronde en de
verliezers van de finales plaatsen zich voor de 4 e klasse, 2022/’23.

4e klasse – 5e klasse zondag (overal enkele wedstrijden)
Naar aanleiding van hiervoor uitgevoerde loting zijn vrijgesteld voor de 1 e ronde de nummers 11 uit de eindstand van
de 4e klassen A, C en G. Zij plaatsen zich direct voor de finaleronde.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1e ronde – 6 juni 2022
Hoogste PK 5A – Laagste PK 5B
Nr. 11 4B – 1 na hoogste PK 5A
Hoogste PK 5B – Nr. 12 4B
Nr. 12 4G – Laagste PK 5E
Hoogste PK 5C – Nr. 12 4D
Nr. 11 4E – Laagste PK 5D
Hoogste PK 5D – Nr. 12 4E
Nr. 11 4F – 1 na hoogste PK 5E
Hoogste PK 5E – Laagste PK 5C
Nr. 11 4D – 1 na hoogste PK 5C
Nr. 12 4A – Laagste PK 5A
Nr. 12 4C – 1 na hoogste PK 5B
Nr. 12 4F – 1 na hoogste PK 5D

Finales – 12 juni 2022 (neutraal terrein)
14
15
16
17
18
19
20
21

Nr. 11 4A – Winnaar wedstrijd 1
Winnaar wedstrijd 2 – Winnaar wedstrijd 11
Winnaar wedstrijd 5 – Winnaar wedstrijd 9
Nr. 11 4C – Winnaar wedstrijd 3
Winnaar wedstrijd 6 – Winnaar wedstrijd 13
Winnaar wedstrijd 7 – Winnaar wedstrijd 10
Nr. 11 4G – Winnaar wedstrijd 4
Winnaar wedstrijd 8 – Winnaar wedstrijd 12

De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 4e klasse, 2022/’23. De verliezers van de 1e ronde en de verliezers
van de finales plaatsen zich voor de 5e klasse, 2022/’23.

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

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 2022/’23.
•
De elftallen die tijdens het seizoen een periode veroveren plaatsen zich eveneens direct voor deelname aan de
Districtsbekercompetitie voor standaardelftallen voor het seizoen 2022/’23.
•
De nummers 10 en 11 van de reserve hoofdklasse A spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen
met de periodekampioenen van de reserve 1e klassen A en B een nacompetitie voor één plaats in de reserve
hoofdklasse.
•
De nummer 12 degradeert naar de reserve 1e klasse.
Reserve 1e klasse A en B
•
De kampioenen promoveren naar de reserve hoofdklasse.
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de herkansers van de
reserve hoofdklasse een nacompetitie voor één plaats in de reserve hoofdklasse.
•
De nummers 9 en 10 van de reserve 1e klasse A en de nummers 11 en 12 van de reserve 1e klasse B spelen
volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de reserve 2 e klassen een
nacompetitie voor drie plaatsen in de reserve 1e klasse.
•
De nummer 12 van de reserve 1e klasse A en de nummer 13 van de reserve 1e klasse B degraderen naar de
reserve 2e klasse.
Reserve 2e klasse A t/m C
•
De kampioenen promoveren naar de reserve 1e klasse.
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de herkansers van de
reserve 1e klassen A en B een nacompetitie voor drie plaatsen in de reserve 1e klasse.
•
De nummers 12 en 13 van de reserve 2e klassen A t/m C spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema
samen met de periodekampioenen van de reserve 2 e klassen een nacompetitie voor acht plaatsen in de reserve
2e klasse.
•
De nummers 14 degraderen naar de reserve 3e klasse.
Reserve 3e klasse A t/m F
•
De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse.
•
De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de herkansers van de
reserve 2e klassen A t/m C een nacompetitie voor acht plaatsen in de reserve 2e klasse.
•
De nummer twaalf van de reserve 3e klassen A t/m D en de nummer 13 van de reserve 3 e klassen E en F
degraderen naar de reserve 4e klasse.
Reserve 4e klasse 01 t/m 12
•
De kampioenen promoveren naar de reserve 3e klasse.
•
Er vindt geen degradatie plaats. Inschrijving vanuit de lagere klassen voor deelname aan de reserve 4e klasse
zondagvoetbal gebeurt op vrijwillige basis via de digitale opgave van teams voor het nieuwe seizoen.
Reserve 5e, 6e en 7e klasse
•
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 dan te zijner tijd uiteraard terug te vinden in de publicatie op de website van de
KNVB Noord 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.
Reserve Hoofdklasse – Reserve 1e klasse zondag (enkele wedstrijden)

1
2
3
4

1e ronde – 6 juni 2022
Hoogste PK R1A – Laagste PK R1B
Hoogste PK R1B – Laagste PK R1A
Nr. 11 RHA – 1 na hoogste PK R1A
Nr. 12 RHA – 1 na hoogste PK R1B

2e ronde – 12 juni 2022 *
Winnaar 1 – Winnaar 3
Winnaar 2 – Winnaar 4

5
6

3e ronde – 19 juni 2022 (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 2022/’23.
De verliezers de 1e ronde en 2e ronde en de finale plaatsen zich voor de reserve 1e klasse 2022/’23.

Reserve 1e klasse - Reserve 2e klasse zondag (enkele wedstrijden)
In verband met het aantal deelnemers afgezet tegen het aantal plaatsen waarvoor gespeeld gaat worden, is er in de
1e ronde sprake van slechts 1 enkele wedstrijd. Om te bepalen welke teams hiervoor in aanmerking konden komen
heeft een loting plaatsgevonden tussen die teams die in de reserve 2 e A t/m C als laagst geklasseerde
periodekampioenen in de eindrangschikking van de reguliere competitie zijn geëindigd.
Dit heeft geresulteerd in onderstaand programma.

1

1e ronde – 6 juni 2022
Laagste PK R2C – Laagste PK R2A

2
3
4
5
6
7

2e ronde – 12 juni 2022
Hoogste PK R2A – Nr. 10 R1A
Hoogste PK R2B – 1 na hoogste PK R2C
Hoogste PK R2C – 1 na hoogste PK R2A
Nr. 12 R1B – 1 na hoogste PK R2B
Nr. 11 R1B – Laagste PK R2B
Nr. 11 R1A – winnaar wedstrijd 1

Finales (neutraal terrein)
8
9
10

Winnaar wedstrijd 1 – Winnaar wedstrijd 2
Winnaar wedstrijd 3 – Winnaar wedstrijd 4
Winnaar wedstrijd 5 – Winnaar wedstrijd 6

De winnaars van de finales plaatsen zich voor de reserve 1e klasse 2022/’23. De verliezers van de 1e en 2e ronde en
van de finales plaatsen zich voor de reserve 2e klasse 2022/’23.

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

A
B
C
A
B
C

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Laagste PK R3D
Hoogste PK R3A
1 na hoogste PK R3B

Laagste PK R3A
Hoogste PK R3B
Nr. 12 R2C

Laagste PK R3C
Nr. 12 R2B
1 na hoogste PK R3F

Laagste PK R3F
Hoogste PK R3C
Nr. 13 R2B

Poule 5

Poule 6

Poule 7

Poule 8

1 na hoogste PK R3A
Hoogste PK R3D
Nr. 13 R2C

1 na hoogste PK R3D
Nr. 12 R2A
Laagste PK R3E

Laagste PK R3B
Hoogste PK R3E
Nr. 13 R2A

1 na hoogste PK R3C
Hoogste PK R3F
1 na hoogste PK R3E

Speelschema voor alle bovenstaande poules:
1e ronde, maandag 6 juni 2022

Team A

- Team B

Als team A wedstrijd 1 wint of gelijk speelt:
2e ronde, zondag 12 juni 2022
Team B
- Team C
3e ronde, zondag 19 juni 2022
Team C
- Team A
Als team B wedstrijd 1 wint:
2e ronde, zondag 12 juni 2022
Team C
3e ronde, zondag 19 juni 2022
Team B

- Team A
- Team C

De poulewinnaars plaatsen zich voor de reserve 2e klasse 2022/’23. De andere teams plaatsen zich voor de reserve
3e klasse 2022/’23.

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

