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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 vierde divisie 
(zaterdag en zondag) is in dit verband het navolgende bepaald.   
 
Met ingang van seizoen 2019/’20 geldt voor de tweede divisie een vastgesteld maximum aantal beloftenteams 
(hierna: tweede elftallen) van een betaaldvoetbalorganisatie per poule, namelijk 2 tweede elftallen. Daarnaast kan 
een tweede elftal per seizoen 2020/’21 niet meer uitkomen in klassen lager dan de tweede divisie. Wel kan er 
promotie degradatie plaatsvinden voor tweede elftallen tussen 1e en 2e divisie, alsmede tussen 2e divisie en 
divisie 1 van de Onder 21 competitie. Hiervoor is separaat een promotie-/degradatieregeling opgesteld. 
 
In alle gevallen waarin deze promotie-/degradatieregeling seizoen 2022/’23 niet voorziet, beslist het bestuur 
amateurvoetbal. 
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TWEEDE DIVISIE 

Voor de tweede divisie geldt 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 2022/’23 is kampioen van de tweede divisie seizoen 2022/’23.  
 
Naar aanleiding van het besluit van de bondsvergadering van 7 juni 2018 vindt er geen promotie plaats 
van 1e elftallen vanuit de tweede divisie seizoen 2022/’23 naar de eerste divisie seizoen 2023/’24 
(betaald voetbal). Separaat is door het bestuur Betaald Voetbal een promotie-/degradatieregeling 
opgesteld voor tweede elftallen in de piramide en de Onder 21 competitie. 
 

Nacompetitie 1e elftallen tussen tweede divisie en derde divisie A/B: 
De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 14 en 15 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 één plaats in de tweede divisie, seizoen 2023/’24. Hierbij is de volgende 
koppeling van toepassing: 
 
1e ronde, 31 mei en 3 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
a) Laagst geklasseerde PK 3e divisie A  –  Hoogst geklasseerde PK 3e divisie B  
b) Laagst geklasseerde PK 3e divisie B  –  Hoogst geklasseerde PK 3e divisie A  
c) Een na hoogst geklasseerde PK 3e divisie A  –  Herkanser 1, 2e divisie  
d) Een na hoogst geklasseerde PK 3e divisie B –  Herkanser 2, 2e divisie   
 
2e ronde, 7 en 10 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
e) Winnaar c  – winnaar a* 
f) Winnaar d  – winnaar b* 
 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht in de 2e wedstrijd (en daarmee het uitrecht voor de 1e 
wedstrijd) 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 koppeling bepalend.  
 
Finale, 14 en 17 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
g) Winnaar e - winnaar f* 
 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht in de 2e wedstrijd (en daarmee het uitrecht voor de 1e 
wedstrijd) uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door herkanser 1, gevolgd 
door herkanser 2, gevolgd door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen. Indien in een 
wedstrijd de 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de koppeling 
bepalend.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de tweede divisie, seizoen 2023/’24. De verliezers van de 1e 
en 2e ronde en finale plaatsen zich voor de derde divisie, seizoen 2023/’24. 
 

Rechtstreekse degradatie: 
Het 1e elftal, dat is geëindigd als nummer 16 van de in totaal 16 in de tweede divisie uitkomende 1e 
elftallen, degradeert rechtstreeks naar de derde divisie, seizoen 2023/’24. 
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DERDE DIVISIE A (ZATERDAG) 

Kampioen & rechtstreekse promotie: 
De kampioen van de derde divisie A (zaterdag) promoveert naar de tweede divisie.  
 

Nacompetitie 1e elftallen tussen tweede divisie en derde divisie A/B: 
De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 14 en 15 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 één plaatsen in de tweede divisie, seizoen 2023/’24. Hierbij is de volgende 
koppeling van toepassing: 
 
1e ronde, 31 mei en 3 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 

a) Laagst geklasseerde PK 3e divisie A –  Hoogst geklasseerde PK 3e divisie B  
b) Laagst geklasseerde PK 3e divisie B –  Hoogst geklasseerde PK 3e divisie A  
c) Een na hoogst geklasseerde PK 3e divisie A –  Herkanser 1, 2e divisie  
d) Een na hoogst geklasseerde PK 3e divisie B –  Herkanser 2, 2e divisie   

 
2e ronde, 7 en 10 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 

e) Winnaar c  – winnaar a* 
f) Winnaar d  – winnaar b* 

 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht in de 2e wedstrijd (en daarmee het uitrecht voor de 1e 
wedstrijd) 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 koppeling bepalend.  
 
Finale, 14 en 17 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 

g) Winnaar e - winnaar f* 
 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht in de 2e wedstrijd (en daarmee het uitrecht voor de 1e 
wedstrijd) uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door herkanser 1, gevolgd 
door herkanser 2, gevolgd door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen. Indien in een 
wedstrijd 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de koppeling 
bepalend.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de tweede divisie, seizoen 2023/’24. De verliezers van de 1e 
en 2e ronde en finale plaatsen zich voor de derde divisie, seizoen 2023/’24. 
 

Nacompetitie 1e elftallen tussen derde divisie zaterdag (A) en vierde divisie: 
De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 15 en 16 in de derde divisie A (zaterdag) zijn 
respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een nacompetitie met de in totaal zes 
(vervangend) periodekampioenen van de vierde divisie zaterdag om twee plaatsen in de derde divisie, 
seizoen 2023/’24. Hierbij is de volgende koppeling van toepassing: 
 
1e ronde, 30 mei en 3 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
a) Laagst geklasseerde PK 4e div A  –  Hoogst geklasseerde PK 4e DIV. B 
b) Laagst geklasseerde PK 4e DIV. B  –  Hoogst geklasseerde PK 4e DIV. A  
c) Een na hoogst geklasseerde PK 4e DIV. A  –  Herkanser 1, 3e divisie zat 
d) Een na hoogst geklasseerde PK 4e DIV. B –  Herkanser 2, 3e divisie zat  
 
2e ronde, 6 en 10 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
e) Winnaar c  – winnaar a* 
f) Winnaar d  – winnaar b* 
 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht in de 2e wedstrijd (en daarmee het uitrecht voor de 1e 
wedstrijd) uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door de herkanser, gevolgd 
door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen.  
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De winnaars van de tweede ronde plaatsen zich voor de derde divisie, seizoen 2023/’24. De verliezers van de 1e 
en 2e ronde plaatsen zich voor de vierde divisie, seizoen 2023/’24.  

 
Rechtstreekse degradatie: 
De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 17 en nummer 18 in de derde divisie A (zaterdag), 
degraderen rechtstreeks naar de vierde divisie, seizoen 2023/’24. 
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DERDE DIVISIE B (ZONDAG) 

Kampioen & rechtstreekse promotie: 
De kampioen van de derde divisie B (zondag) promoveert naar de tweede divisie.  

 
Nacompetitie 1e elftallen tussen tweede divisie en derde divisie A/B: 
De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 14 en 15 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 één plaatsen in de tweede divisie, seizoen 2023/’24. Hierbij is de volgende 
koppeling van toepassing: 
 
1e ronde, 31 mei en 3 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
a) Laagst geklasseerde PK 3e divisie A  –  Hoogst geklasseerde PK 3e divisie B  
b) Laagst geklasseerde PK 3e divisie B  –  Hoogst geklasseerde PK 3e divisie A  
c) Een na hoogst geklasseerde PK 3e divisie A  –  Herkanser 1, 2e divisie  
d) Een na hoogst geklasseerde PK 3e divisie B –  Herkanser 2, 2e divisie   
 
2e ronde, 7 en 10 juni 2022 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
e) Winnaar c  – winnaar a* 
f) Winnaar d  – winnaar b* 
 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht in de 2e wedstrijd (en daarmee het uitrecht voor de 1e 
wedstrijd) 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 koppeling bepalend.  
 
Finale, 14 en 17 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
g) Winnaar e - winnaar f* 
 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht in de 2e wedstrijd (en daarmee het uitrecht voor de 1e 
wedstrijd) uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door herkanser 1, gevolgd 
door herkanser 2, gevolgd door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen. Indien in een 
wedstrijd 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de koppeling 
bepalend.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de tweede divisie, seizoen 2023/’24. De verliezers van de 1e 
en 2e ronde en finale plaatsen zich voor de derde divisie, seizoen 2023/’24. 
 

Nacompetitie 1e elftallen tussen derde divisie zondag (B) en vierde divisie: 
De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 15 en 16 in de derde divisie B (zondag) zijn 
respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een nacompetitie met de in totaal zes 
(vervangend) periodekampioenen van de vierde divisie zondag om twee plaatsen in de derde divisie, 
seizoen 2023/’24. Hierbij is de volgende koppeling van toepassing: 
 
1e ronde, 1 en 4 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
a) Laagst geklasseerde PK 4e DIV. A  –  Hoogst geklasseerde PK 4e DIV. B 
b) Laagst geklasseerde PK 4e DIV. B  –  Hoogst geklasseerde PK 4e DIV. A  
c) Een na hoogst geklasseerde PK 4e DIV. A  –  Herkanser 1, 3e divisie zon 
d) Een na hoogst geklasseerde PK 4e DIV. B –  Herkanser 2, 3e divisie zon   
 
2e ronde, 8 en 11 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
e) Winnaar c  – winnaar a* 
f) Winnaar d  – winnaar b* 
 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht in de 2e wedstrijd (en daarmee het uitrecht voor de 1e 
wedstrijd) uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door de herkanser, gevolgd 
door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen.  
 



 
 
seizoen 2022/’23 | 1 augustus 2022 

 Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen als gevolg van afgelastingen en eventuele calamiteiten gewijzigd worden. worden. 
   P. 8 

De winnaars van de tweede ronde plaatsen zich voor de derde divisie, seizoen 2023/’24. De verliezers van de 1e 
en 2e ronde plaatsen zich voor de vierde divisie, seizoen 2023/’24.  
 
Rechtstreekse degradatie: 
De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 17 en 18 in de derde divisie B (zondag) degraderen rechtstreeks 
naar de vierde divisie, seizoen 2023/’24.   
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VIERDE DIVISIE ZATERDAG 
 

Kampioenen: 
De kampioenen van de vierde divisie zaterdag A en B promoveren naar de derde divisie, seizoen 
2023/’24. 
 

Nacompetitie 1e elftallen tussen derde divisie zaterdag (A) en vierde divisie: 
De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 15 en 16 in de derde divisie A (zaterdag) zijn 
respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een nacompetitie met de in totaal zes 
(vervangend) periodekampioenen van de vierde divisie zaterdag om twee plaatsen in de derde divisie, 
seizoen 2023/’24. Hierbij is de volgende koppeling van toepassing: 
 
1e ronde, 30 en 3 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
a) Laagst geklasseerde PK 4e DIV. A  –  Hoogst geklasseerde PK 4e DIV. B 
b) Laagst geklasseerde PK 4e DIV. B  –  Hoogst geklasseerde PK 4e DIV. A  
c) Een na hoogst geklasseerde PK 4e DIV. A  –  Herkanser 1, 3e divisie zat 
d) Een na hoogst geklasseerde PK 4e DIV. B –  Herkanser 2, 3e divisie zat  
 
2e ronde, 6 en 10 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
e) Winnaar c  – winnaar a* 
f) Winnaar d  – winnaar b* 
 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht in de 2e wedstrijd (en daarmee het uitrecht voor de 1e 
wedstrijd) uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door de herkanser, gevolgd 
door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen.  
 
De winnaars van de tweede ronde plaatsen zich voor de derde divisie, seizoen 2023/’24. De verliezers van de 1e 
en 2e ronde plaatsen zich voor de vierde divisie, seizoen 2023/’24.  

  
Nacompetitie tussen vierde divisie en 1e klasse: 
De nummers 13 en 14 van de vierde divisie zaterdag A en van de vierde divisie zaterdag B zijn 
herkansers en spelen nacompetitie met de maximaal 18 (vervangend) periodekampioenen van de 1e 
klasse zaterdag A t/m F om in totaal twee plaatsen in de vierde divisie, seizoen 2023/’24.  
 
Voor alle ronden 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. 
 
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, 3 juni: 
Aan de 2e ronde nemen deel de 6 winnaars van de 1e ronde en de 10 voor de 1e ronde vrijgestelde 
teams. De hoogst geklasseerde periodekampioen en de hoogst geklasseerde herkansers spelen in 
deze ronde een thuiswedstrijd. 
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Via loting (uiterlijk 1 januari 2023) worden de deelnemers in tweetallen aan elkaar gekoppeld, waarbij 
de hoogst geëindigde periodekampioenen en de hoogste geklasseerde herkansers niet aan elkaar 
worden gekoppeld en het thuisrecht hebben. De winnaars plaatsen zich voor de 3e ronde. 
 
3e ronde, 10 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 (uiterlijk 1 januari 2023) bepalend. De winnaars plaatsen zich 
voor de finale. 
  
Finale, 17 juni: 
Aan de finale nemen deel de 4 winnaars van de 3e 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 (uiterlijk 1 januari 2023) bepalend. De 2 winnaars plaatsen zich voor de vierde 
divisie, seizoen 2023/’24. De in totaal 22 verliezers van de 1e ronde, 2e ronde, 3e ronde en finale, 
plaatsen zich voor de 1e klasse, seizoen 2023/’24. 
 

Rechtstreekse degradatie: 
De nummers 15 en 16 van de vierde divisie zaterdag A en van de vierde divisie zaterdag B degraderen 
rechtstreeks naar de 1e klasse, seizoen 2023/’24.  
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VIERDE DIVISIE ZONDAG 
 
Kampioenen: 
De kampioenen van de vierde divisie zondag A en B promoveren naar de derde divisie, seizoen 
2023/’24. 

 
Nacompetitie 1e elftallen tussen derde divisie zondag (B) en vierde divisie: 
De 1e elftallen, die zijn geëindigd als nummer 15 en 16 in de derde divisie B (zondag) zijn 
respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een nacompetitie met de in totaal zes 
(vervangend) periodekampioenen van de vierde divisie zondag om twee plaatsen in de derde divisie, 
seizoen 2023/’24. Hierbij is de volgende koppeling van toepassing: 
 
1e ronde, 1 en 4 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
g) Laagst geklasseerde PK 4e DIV. A  –  Hoogst geklasseerde PK 4e DIV. B 
h) Laagst geklasseerde PK 4e DIV. B  –  Hoogst geklasseerde PK 4e DIV. A  
i) Een na hoogst geklasseerde PK 4e DIV. A  –  Herkanser 1, 3e divisie zon 
j) Een na hoogst geklasseerde PK 4e DIV. B –  Herkanser 2, 3e divisie zon   
 
2e ronde, 8 en 11 juni 2023 (2 wedstrijden, thuis en uit): 
k) Winnaar c  – winnaar a* 
l) Winnaar d  – winnaar b* 
 
* Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht in de 2e wedstrijd (en daarmee het uitrecht voor de 1e 
wedstrijd) uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door de herkanser, gevolgd 
door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen.  
 
De winnaars van de tweede ronde plaatsen zich voor de derde divisie, seizoen 2023/’24. De verliezers van de 1e 
en 2e ronde plaatsen zich voor de vierde divisie, seizoen 2023/’24. 

 
Nacompetitie tussen vierde divisie en 1e klasse: 
De nummers 13 en 14 van de vierde divisie zondag A en van de vierde divisie zondag B zijn 
herkansers en spelen nacompetitie met de maximaal 15 (vervangend) periodekampioenen van de 1e 
klasse zondag A t/m E om in totaal drie plaatsen in de vierde divisie, seizoen 2023/’24.  
 
Voor alle ronden 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. 
 
1e ronde, 4 juni 2023: 
De 5 hoogst geëindigde periodekampioenen zijn direct geplaatst voor de 2e ronde.  
 
Via loting (uiterlijk 1 januari 2023) worden de in totaal 12 resterende periodekampioenen en 4 
herkansers in tweetallen aan elkaar gekoppeld. De 4 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 één na hoogst geklasseerde 
periodekampioenen. Indien in een wedstrijd 2 één na hoogst geëindigde periodekampioenen aan 
elkaar gekoppeld worden, dan is de volgorde van loting bepalend. De winnaars plaatsen zich voor de 
2e ronde.  
 
2e ronde, 11 juni 2023: 
Aan de 2e ronde nemen deel de 7 winnaars van de 1e ronde en 5 hoogst geëindigde 
periodekampioenen.  
 
Via loting (uiterlijk 1 januari 2023) 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 2 herkansers of 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is 
de volgorde van loting bepalend. De winnaars plaatsen zich voor de finale. 
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Finale, 18 juni 2023: 
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 2 herkansers of 
2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de volgorde van loting 
bepalend. 
 
De 3 winnaars plaatsen zich voor de vierde divisie, seizoen 2023/’24. De in totaal 16 verliezers van de 
1e ronde, 2e ronde en de finale, plaatsen zich voor de 1e klasse, 2023/’24. 
 

Rechtstreekse degradatie: 
De nummers 15 en 16 van de vierde divisie zondag A en van de vierde divisie zondag B degraderen rechtstreeks 
naar de 1e klasse, seizoen 2023/’24. 
 

  



 
 
seizoen 2022/’23 | 1 augustus 2022 

 Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen als gevolg van afgelastingen en eventuele calamiteiten gewijzigd worden. worden. 
   P. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
Woudenbergseweg 56–58 3707 HX Zeist 

Postbus 515 3700 AM Zeist 
 

Tel: 0343 49 92 11 
Fax: 0343 49 91 99 
Email: av@knvb.nl 

 
Bank: ING–bank NL45INGB0670000132 

BTW: NL002691346.B01 
KvK: 40478591 Utrecht 


