
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTIE-/DEGRADATIEBESLUIT 
 

VROUWEN, CATEGORIE A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uitgave nr. : Seizoen 2021/’22 

Datum : 1 september 2021 



 
 
Seizoen 2021/’22 | 1 september 2021 

   P. 2 

 

Topklasse ..................................................................................................................................... 3 

 

Hoofdklasse A (zaterdag) ............................................................................................................ 4 

 

Hoofdklasse B (zondag) .............................................................................................................. 6 

 

Eerste klasse A en B (zaterdag) ................................................................................................. 8 

 

Eerste klasse C en D (zondag) ................................................................................................. 10 

 

Tweede klasse A tot en met D (zaterdag) ................................................................................ 12 

 

Tweede klasse E tot en met H (zondag) .................................................................................. 15 

 

Derde klasse (zaterdag) ............................................................................................................ 17 

 

Derde klasse (zondag) .............................................................................................................. 19 

 

 

  



 
 
Seizoen 2021/’22 | 1 september 2021 

   P. 3 

 

TOPKLASSE 

De Topklasse bij de vrouwen bestaat uit één poule, bestaande uit zowel zaterdag- als 
zondagverenigingen. De speeldag is zaterdag.  
 
Nacompetitie tussen Topklasse en Hoofdklasse: 
De nummers tien en elf van de Topklasse zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de 
Hoofdklasse zaterdag en zondag om één plaats in de Topklasse.  
 
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/km. Een 
en ander nog te verhogen met noodzakelijk te       maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zaterdag 28 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK Hfd A – Laagst geklasseerde PK Hfd B   
b) Hoogst gekl. PK Hfd B –  Laagst geklasseerde PK Hfd A  
c) Nr. 10 Topklasse –  Een na hoogst gekl. PK Hfd B 
d) Nr. 11 Topklasse – Een na hoogst gekl. PK Hfd A   
 
2e ronde, zaterdag 4 juni 2022*:  
e) Winnaar a   – Winnaar c 
f) Winnaar b   – Winnaar d 
 
finale, zaterdag 11 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e  – Winnaar f 
 
* Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst 
geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Topklasse, 2022/’23. De verliezers van de 1e, 2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2022/’23. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
De nummer twaalf degradeert rechtstreeks naar de Hoofdklasse, 2022/’23.  
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HOOFDKLASSE A (ZATERDAG) 
 
Kampioen: 
De kampioen promoveert rechtstreeks naar de Topklasse, 2022/’23.  
 
Nacompetitie tussen Topklasse en Hoofdklasse: 
De nummers tien en elf van de Topklasse zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de 
Hoofdklasse zaterdag en zondag om één plaats in de Topklasse, 2022/’23.  
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zaterdag 28 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK Hfd A – Laagst geklasseerde PK Hfd B   
b) Hoogst gekl. PK Hfd B –  Laagst geklasseerde PK Hfd A  
c) Nr. 10 Topklasse –  Een na hoogst gekl. PK Hfd B 
d) Nr. 11 Topklasse – Een na hoogst gekl. PK Hfd A   
 
2e ronde, zaterdag 4 juni 2022*:  
e) Winnaar a   – Winnaar c 
f) Winnaar b   – Winnaar d 
 
finale, zaterdag 11 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e  – Winnaar f 
 
* Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst 
geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Topklasse, 2022/’23. De verliezers van de 1e, 2e ronde 
en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2022/’23. 
 
Nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1e klasse: 
De nummers tien en elf van de Hoofdklasse A zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen 
van de 1e klasse A en B om één plaats in de Hoofdklasse A, 2022/’23. 
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zaterdag 28 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK 1A  – Laagst geklasseerde PK 1B  
b) Hoogst gekl. PK 1B  –  Laagst geklasseerde PK 1A  
c) Nr. 10 hfd A  –  Een na hoogst gekl. PK 1B 
d) Nr. 11 hfd A  – Een na hoogst gekl. PK 1A   
 
2e ronde, zaterdag 4 juni 2022*:  
e) Winnaar a   – Winnaar c 
f) Winnaar b   – Winnaar d 
 
finale, zaterdag 11 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e  – Winnaar f 
 
* Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst 
geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
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De winnaar van de finale plaatst zich voor de Hoofdklasse A, 2022/’23. De verliezers van de 1e ronde, 
2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 1e klasse (zaterdag), 2022/’23. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
De nummer twaalf degradeert rechtstreeks naar de 1e klasse (zaterdag), 2022/’23.  
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HOOFDKLASSE B (ZONDAG) 

Kampioen: 
De kampioen promoveert rechtstreeks naar de Topklasse, 2022/’23.  
 
Nacompetitie tussen Topklasse en Hoofdklasse: 
De nummers tien en elf van de Topklasse zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de 
Hoofdklasse zaterdag en zondag om één plaats in de Topklasse, 2022/’23.  
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zaterdag 28 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK Hfd A – Laagst geklasseerde PK Hfd B   
b) Hoogst gekl. PK Hfd B –  Laagst geklasseerde PK Hfd A  
c) Nr. 10 Topklasse –  Een na hoogst gekl. PK Hfd B 
d) Nr. 11 Topklasse – Een na hoogst gekl. PK Hfd A   
 
2e ronde, zaterdag 4 juni 2022*:  
e) Winnaar a   – Winnaar c 
f) Winnaar b   – Winnaar d 
 
finale, zaterdag 11 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e  – Winnaar f 
 
* Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst 
geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Topklasse, 2022/’23. De verliezers van de 1e ronde, 2e 
ronde en de finale plaatsen zich voor de Hoofdklasse, 2022/’23. 
 
Nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1e klasse: 
De nummers tien en elf van de Hoofdklasse B zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen 
van de 1e klasse C en D om één plaats in de Hoofdklasse B, 2022/’23. 
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zondag 29 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK 1C  – Laagst geklasseerde PK 1D   
b) Hoogst gekl. PK 1D  –  Laagst geklasseerde PK 1C  
c) Nr. 10 hfd B   –  Een na hoogst gekl. PK 1D 
d) Nr. 11 hfd B   – Een na hoogst gekl. PK 1C   
 
2e ronde, maandag 6 juni2022*:  
e) Winnaar a   – Winnaar c 
f) Winnaar b   – Winnaar d 
 
finale, zondag 12 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e  – Winnaar f 
 
* Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst 
geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
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De winnaar van de finale plaatst zich voor de Hoofdklasse B, 2022/’23. De verliezers van de 1e ronde, 
2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 1e klasse (zondag), 2022/’23. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
De nummer twaalf degradeert rechtstreeks naar de 1e klasse (zondag), 2022/’23. 
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EERSTE KLASSE A EN B (ZATERDAG) 

Kampioenen: 
De kampioenen promoveren rechtstreeks naar de Hoofdklasse A (zaterdag), 2022/’23. 
  
Nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1e klasse: 
De nummers tien en elf van de Hoofdklasse A zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen 
van de 1e klasse A en B om één plaats in de Hoofdklasse A, 2022/’23. 
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zaterdag 28 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK 1A  – Laagst geklasseerde PK 1B  
b) Hoogst gekl. PK 1B  –  Laagst geklasseerde PK 1A  
c) Nr. 10 hfd A  –  Een na hoogst gekl. PK 1B 
d) Nr. 11 hfd A  – Een na hoogst gekl. PK 1A   
 
2e ronde, zaterdag 4 juni 2022*:  
e) Winnaar a  – Winnaar c 
f) Winnaar b   – Winnaar d 
 
finale, zaterdag 11 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e  – Winnaar f 
 
* Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst 
geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Hoofdklasse A, 2022/’23. De verliezers van de 1e ronde, 
2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 1e klasse (zaterdag). 
 
Nacompetitie tussen 1e klasse A en 2e klasse AB: 
De nummers tien en elf van de 1e klasse A zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van 
de 2e klasse A en B om één plaats in de 1e klasse, 2022/’23. 
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zaterdag 28 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK 2A  – Laagst geklasseerde PK 2B   
b) Hoogst gekl. PK 2B  –  Laagst geklasseerde PK 2A  
c) Nr. 10 1A    –  Een na hoogst gekl. PK 2B 
d) Nr. 11 1A    – Een na hoogst gekl. PK 2A   
 
2e ronde, zaterdag 4 juni 2022*:  
e) Winnaar a    – Winnaar c 
f) Winnaar b    – Winnaar d 
 
finale, zaterdag 11 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e   – Winnaar f 
 
* Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst 
geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
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De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse (zaterdag), 2022/’23. De verliezers van de 1e 
ronde, 2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 2e klasse (zaterdag), 2022/’23. 
 
Nacompetitie tussen 1e klasse B en 2e klasse CD: 
De nummers tien en elf van de 1e klasse B zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van 
de 2e klasse C en D om één plaats in de 1e klasse, 2022/’23. 
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zaterdag 28 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK 2C   – Laagst geklasseerde PK 2D   
b) Hoogst gekl. PK 2D  –  Laagst geklasseerde PK 2C 
c) Nr. 10 1B    –  Een na hoogst gekl. PK 2D 
d) Nr. 11 1B   – Een na hoogst gekl. PK 2C   
 
2e ronde, zaterdag 4 juni 2022*:  
e) Winnaar a    – Winnaar c 
f) Winnaar b    – Winnaar d 
 
finale, zaterdag 11 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e   – Winnaar f 
 
* Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst 
geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse (zaterdag), 2022/’23. De verliezers van de 1e 
ronde, 2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 2e klasse (zaterdag), 2022/’23. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
Het elftal dat eindigt als nummer 12 in de eindrangschikking van de 1e klasse B degradeert 
rechtstreeks naar de 2e klasse (zaterdag), 2022/’23.  
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EERSTE KLASSE C EN D (ZONDAG) 

Kampioenen: 
De kampioenen promoveren rechtstreeks naar de Hoofdklasse B (zondag), 2022/’23. 
 
Nacompetitie tussen Hoofdklasse en 1e klasse: 
De nummers tien en elf van de Hoofdklasse B zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen 
van de 1e klasse C en D om één plaats in de Hoofdklasse B. 
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zondag 29 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK 1C  – Laagst geklasseerde PK 1D  
b) Hoogst gekl. PK 1D  –  Laagst geklasseerde PK 1C  
c) Nr. 10 hfd B    –  Een na hoogst gekl. PK 1D 
d) Nr. 11 hfd B    – Een na hoogst gekl. PK 1C   
 
2e ronde, maandag 6 juni 2022*:  
e) Winnaar a    – Winnaar c 
f) Winnaar b    – Winnaar d 
 
finale, zondag 12 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e   – Winnaar f 
 
* Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst 
geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de Hoofdklasse B, 2022/’23. De verliezers van de 1e ronde, 
2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 1e klasse (zondag), 2022/’23. 
  
Nacompetitie tussen 1e klasse C en 2e klasse EF: 
De nummers tien en elf van de 1e klasse C zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van 
de 2e klasse E en F om één plaats in de 1e klasse. 
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zondag 29 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK 2E   – Laagst geklasseerde PK 2F   
b) Hoogst gekl. PK 2F  –  Laagst geklasseerde PK 2E  
c) Nr. 10 1C    –  Een na hoogst gekl. PK 2F 
d) Nr. 11 1C   – Een na hoogst gekl. PK 2E   
 
2e ronde, maandag 6 juni 2022*:  
e) Winnaar a    – Winnaar c 
f) Winnaar b    – Winnaar d 
 
finale, zondag 12 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e   – Winnaar f 
 
* Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst 
geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
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De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse (zondag), 2022/’23. De verliezers van de 1e 
ronde, 2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 2e klasse (zondag), 2022/’23. 
 
Nacompetitie tussen 1e klasse D en 2e klasse GH: 
De nummers tien en elf van de 1e klasse D zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van 
de 2e klasse G en H om één plaats in de 1e klasse, 2022/’23. 
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zondag 29 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK 2G  – Laagst geklasseerde PK 2H   
b) Hoogst gekl. PK 2H   –  Laagst geklasseerde PK 2G  
c) Nr. 10 1D   –  Een na hoogst gekl. PK 2H 
d) Nr. 11 1D    – Een na hoogst gekl. PK 2G   
 
2e ronde, maandag 6 juni 2022*:  
e) Winnaar a    – Winnaar c 
f) Winnaar b    – Winnaar d 
 
finale, zondag 12 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e   – Winnaar f 
 
* Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst 
geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse (zondag), 2022/’23. De verliezers van de 1e 
ronde, 2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 2e klasse (zondag), 2022/’23. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
Er vindt geen rechtstreekse degradatie plaats naar de 2e klasse (zondag), 2022/’23. 
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TWEEDE KLASSE A TOT EN MET D (ZATERDAG) 

Kampioenen: 
De kampioenen promoveren rechtstreeks naar de 1e klasse (zaterdag), 2022/’23. 
  
Nacompetitie tussen 1e klasse A en 2e klasse AB: 
De nummers tien en elf van de 1e klasse A zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van 
de 2e klasse A en B om één plaats in de 1e klasse. 
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zaterdag 28 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK 2A  – Laagst geklasseerde PK 2B   
b) Hoogst gekl. PK 2B  –  Laagst geklasseerde PK 2A  
c) Nr. 10 1A    –  Een na hoogst gekl. PK 2B 
d) Nr. 11 1A    – Een na hoogst gekl. PK 2A   
2e ronde, zaterdag 4 juni 2022*:  
e) Winnaar a    – Winnaar c 
f) Winnaar b    – Winnaar d 
finale, zaterdag 11 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e   – Winnaar f 
 
* Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst 
geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse (zaterdag), 2022/’23. De verliezers van de 1e 
ronde, 2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 2e klasse (zaterdag), 2022/’23. 
 
Nacompetitie tussen 1e klasse B en 2e klasse CD: 
De nummers tien en elf van de 1e klasse B zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van 
de 2e klasse C en D om één plaats in de 1e klasse, 2022/’23. 
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zaterdag 28 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK 2C   – Laagst geklasseerde PK 2D   
b) Hoogst gekl. PK 2D  –  Laagst geklasseerde PK 2C 
c) Nr. 10 1B    –  Een na hoogst gekl. PK 2D 
d) Nr. 11 1B   – Een na hoogst gekl. PK 2C   
2e ronde, zaterdag 4 juni 2022*:  
e) Winnaar a    – Winnaar c 
f) Winnaar b    – Winnaar d 
finale, zaterdag 11 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e   – Winnaar f 
 
* Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst 
geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse (zaterdag), 2022/’23. De verliezers van de 1e 
ronde, 2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 2e klasse (zaterdag), 2022/’23. 
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Nacompetitie tussen 2e klasse en 3e klasse: 
De nummers 9 en 10 van de 2e klasse A, C en D en de nummers 9, 10 en 11 van de 2e klasse B zijn 
herkanser en spelen met de 45 periodekampioenen van de 3e klasse om 8 plaatsen in de 2e klasse.  
 
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/km. Een 
en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz. 
 
1e ronde, zaterdag 28 mei 2022:  
a) Hoogst geklasseerde PK 3B – Laagst geklasseerde PK 3A   
b) Een na hoogst gekl. PK 3A –  Laagst geklasseerde PK 3D  
c) Nr. 10 2A   –  Laagst geklasseerde PK 3C 
d) Een na hoogst gekl. PK 3C – Laagst geklasseerde PK 3E 
e) Nr. 9 2A   – Laagst geklasseerde PK 3B   
f) Een na hoogst gekl. PK 3B –  Laagst geklasseerde PK 3K 
g) Nr. 9 2B   –  Laagst geklasseerde PK 3G 
h) Nr. 11 2B   – Een na hoogst gekl. PK 3D 
i) Hoogste geklasseerde PK 3F – Een na hoogst gekl. PK 3E 
j) Nr. 10 2B   –  Een na hoogste PK 3F 
k) Een na hoogste PK 3G  –  Laagst geklasseerde PK 3F 
l) Hoogst geklasseerde PK 3K – Laagst geklasseerde PK 3I 
m) Nr. 9 2C   – Laagst geklasseerde PK 3J   
m) Een na hoogst gekl. PK 3J –  Laagst geklasseerde PK 3H 
o) Een na hoogst gekl. PK 3I –  Een na hoogst gekl. PK 3K 
p) Nr. 10 2C   – Een na hoogst gekl. PK 3H 
q)  Hoogst geklasseerde PK 3L – Laagst geklasseerde PK 3M 
r)  Nr. 9 2D   – Laagst geklasseerde PK 3O  
s)  Een na hoogst gekl. PK 3N – Laagst geklasseerde PK 3L  
t)  Hoogst geklasseerde PK 3M – Laagst geklasseerde PK 3N  
u)  Nr. 10 2D   – Een na hoogst gekl. PK 3L  
v)  Een na hoogst gekl. PK 3O – Een na hoogst gekl. PK 3M  
 
2e ronde, zaterdag 4 juni 2022 *: 
1) Hoogst geklasseerde PK 3A – Winnaar wedstrijd c 
2) Winnaar wedstrijd a  – Winnaar wedstrijd b  
3) Winnaar wedstrijd f  – Winnaar wedstrijd d 
4) Hoogst geklasseerde PK 3C – Winnaar wedstrijd e 
5) Hoogst geklasseerde PK 3D – Winnaar wedstrijd g 
6) Hoogst geklasseerde PK 3E – Winnaar wedstrijd k 
7) Winnaar wedstrijd h  – Winnaar wedstrijd i 
8) Hoogst geklasseerde PK 3G – Winnaar wedstrijd j 
9) Winnaar wedstrijd m  – Winnaar wedstrijd l 
10) Hoogst geklasseerde PK 3I – Winnaar wedstrijd q 
11) Hoogst geklasseerde PK 3H – Winnaar wedstrijd n 
12) Hoogst geklasseerde PK 3J – Winnaar wedstrijd p 
13) Winnaar wedstrijd r  – Winnaar wedstrijd o 
14) Hoogst geklasseerde PK 3N – Winnaar wedstrijd s 
15) Hoogst geklasseerde PK 3O – Winnaar wedstrijd t 
16) Winnaar wedstrijd v  – Winnaar wedstrijd u 
 
*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. 
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Finale, zaterdag 11 juni 2022, neutraal terrein: 
f1) Winnaar wedstrijd 1  – Winnaar wedstrijd 2 
f2) Winnaar wedstrijd 3  – Winnaar wedstrijd 4 
f3) Winnaar wedstrijd 5  – Winnaar wedstrijd 6 
f4) Winnaar wedstrijd 7  – Winnaar wedstrijd 8 
f5) Winnaar wedstrijd 9  – Winnaar wedstrijd 10 
f6) Winnaar wedstrijd 11  – Winnaar wedstrijd 12 
f7) Winnaar wedstrijd 13  – Winnaar wedstrijd 14 
f8) Winnaar wedstrijd 15  – Winnaar wedstrijd 16 
 
De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 2e klasse zaterdag, seizoen 2022/’23. De verliezers 
van 1e ronde, 2e ronde en finales plaatsen zich voor de 3e klasse zaterdag, seizoen 2022/’23. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
De nummer 12 van de 2e klasse B en de nummers 11 van de 2e klasse A, C en D degraderen 
rechtstreeks naar de 3e klasse (zaterdag), 2022/’23. 
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TWEEDE KLASSE E TOT EN MET H (ZONDAG) 

Kampioenen: 
De kampioenen promoveren rechtstreeks naar de 1e klasse (zondag), 2022/’23. 
  
Nacompetitie tussen 1e klasse C en 2e klasse EF: 
De nummers tien en elf van de 1e klasse C zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van 
de 2e klasse E en F om één plaats in de 1e klasse, 2022/’23. 
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zondag 29 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK 2E   – Laagst geklasseerde PK 2F   
b) Hoogst gekl. PK 2F  –  Laagst geklasseerde PK 2E  
c) Nr. 10 1C    –  Een na hoogst gekl. PK 2F 
d) Nr. 11 1C   – Een na hoogst gekl. PK 2E   
2e ronde, maandag 6 juni 2022:  
e) Winnaar a    – Winnaar c 
f) Winnaar b    – Winnaar d 
finale, zondag 12 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e   – Winnaar f 
 
* Het thuisrecht wordt in eerste instantie toegekend aan een hoogst geklasseerde periodekampioen 
(winnaar a en/of b). Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, 
dan speelt de laagst geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse (zondag), 2022/’23. De verliezers van de 1e 
ronde, 2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 2e klasse (zondag), 2022/’23. 
 
Nacompetitie tussen 1e klasse D en 2e klasse GH: 
De nummers tien en elf van de 1e klasse D zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van 
de 2e klasse G en H om één plaats in de 1e klasse, 2022/’23. 
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 / km. 
Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zondag 29 mei 2022:  
a) Hoogst gekl. PK 2G  – Laagst geklasseerde PK 2H   
b) Hoogst gekl. PK 2H   –  Laagst geklasseerde PK 2G  
c) Nr. 10 1D   –  Een na hoogst gekl. PK 2H 
d) Nr. 11 1D    – Een na hoogst gekl. PK 2G   
2e ronde, maandag 6 juni 2022:  
e) Winnaar a    – Winnaar c 
f) Winnaar b    – Winnaar d 
finale, zondag 12 juni 2022, neutraal terrein: 
g) Winnaar e   – Winnaar f 
 
* Het thuisrecht wordt in eerste instantie toegekend aan een hoogst geklasseerde periodekampioen 
(winnaar a en/of b). Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, 
dan speelt de laagst geklasseerde periodekampioen hierin een uitwedstrijd.  
 
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse (zondag), 2022/’23. De verliezers van de 1e 
ronde, 2e ronde en de finale plaatsen zich voor de 2e klasse (zondag), 2022/’23. 
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Nacompetitie tussen 2e klasse en 3e klasse: 
De nummers 9 en 10 van de 2e klasse E t/m H zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen 
van de 3e klasse om 8 plaatsen in de 2e klasse, 2022/’23.  
 
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/km. Een 
en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zondag 29 mei 2022: 
a) Hoogst gekl. PK 3A   – Laagst geklasseerde PK 3B   
b) Hoogst gekl. PK 3B  –  Laagst geklasseerde PK 3A  
c) Nr. 9 2E    –  Een na hoogst gekl. PK 3B 
d) Nr. 10 2E   – Een na hoogst gekl. PK 3A 
e) Hoogst gekl. PK 3C   – Laagst geklasseerde PK 3D   
f) Hoogst gekl. PK 3D  –  Laagst geklasseerde PK 3C 
g) Nr. 9 2F    –  Een na hoogst gekl. PK 3D 
h) Nr. 10 2F   – Een na hoogst gekl. PK 3C 
i) Hoogst gekl. PK 3E   – Laagst geklasseerde PK 3F   
j) Hoogst gekl. PK 3F  –  Laagst geklasseerde PK 3E 
k) Nr. 9 2G    –  Een na hoogst gekl. PK 3F 
l) Nr. 10 2G   – Een na hoogst gekl. PK 3E 
m) Hoogst gekl. PK 3G   – Laagst geklasseerde PK 3H   
m) Hoogst gekl. PK 3H  –  Laagst geklasseerde PK 3G 
o) Nr. 9 2H    –  Een na hoogst gekl. PK 3H 
p) Nr. 10 2H   – Een na hoogst gekl. PK 3G 
 
Finaleronde, maandag 6 juni 2022:  
q) Winnaar a    – Winnaar c 
r) Winnaar b    – Winnaar d 
s) Winnaar e    – Winnaar g 
t) Winnaar f    – Winnaar h 
u) Winnaar i    – Winnaar k 
v) Winnaar j    – Winnaar l 
w) Winnaar m    – Winnaar o 
x) Winnaar n    – Winnaar p 
 
De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 2e klasse zondag, seizoen 2022/’23. De verliezers 
van 1e ronde, 2e ronde en finales plaatsen zich voor de 3e klasse zondag, seizoen 2022/’23. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
De elftallen die op nummer 11 en 12 eindigen in de eindrangschikking van de 2e klasse E t/m H 
degraderen rechtstreeks naar de 3e klasse (zondag), 2022/’23. 
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DERDE KLASSE (ZATERDAG) 

Kampioenen: 

De kampioenen promoveren rechtstreeks naar de 2e klasse (zaterdag), 2022/’23.  

 
Nacompetitie tussen 2e klasse en 3e klasse: 
De nummers 9 en 10 van de 2e klasse A, C en D en de nummers 9, 10 en 11 van de 2e klasse B zijn 
herkanser en spelen met de 45 periodekampioenen van de 3e klasse om 8 plaatsen in de 2e klasse.  
 
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/km. Een 
en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz. 
 
1e ronde, zaterdag 28 mei 2022:  
a) Hoogst geklasseerde PK 3B – Laagst geklasseerde PK 3A   
b) Een na hoogst gekl. PK 3A –  Laagst geklasseerde PK 3D  
c) Nr. 10 2A   –  Laagst geklasseerde PK 3C 
d) Een na hoogst gekl. PK 3C – Laagst geklasseerde PK 3E 
e) Nr. 9 2A   – Laagst geklasseerde PK 3B   
f) Een na hoogst gekl. PK 3B –  Laagst geklasseerde PK 3K 
g) Nr. 9 2B   –  Laagst geklasseerde PK 3G 
h) Nr. 11 2B   – Een na hoogst gekl. PK 3D 
i) Hoogste geklasseerde PK 3F – Een na hoogst gekl. PK 3E 
j) Nr. 10 2B   –  Een na hoogste PK 3F 
k) Een na hoogste PK 3G  –  Laagst geklasseerde PK 3F 
l) Hoogst geklasseerde PK 3K – Laagst geklasseerde PK 3I 
m) Nr. 9 2C   – Laagst geklasseerde PK 3J   
m) Een na hoogst gekl. PK 3J –  Laagst geklasseerde PK 3H 
o) Een na hoogst gekl. PK 3I –  Een na hoogst gekl. PK 3K 
p) Nr. 10 2C   – Een na hoogst gekl. PK 3H 
q)  Hoogst geklasseerde PK 3L – Laagst geklasseerde PK 3M 
r)  Nr. 9 2D   – Laagst geklasseerde PK 3O  
s)  Een na hoogst gekl. PK 3N – Laagst geklasseerde PK 3L  
t)  Hoogst geklasseerde PK 3M – Laagst geklasseerde PK 3N  
u)  Nr. 10 2D   – Een na hoogst gekl. PK 3L  
v)  Een na hoogst gekl. PK 3O – Een na hoogst gekl. PK 3M  
 
2e ronde, zaterdag 4 juni 2022 *: 
1) Hoogst geklasseerde PK 3A – Winnaar wedstrijd c 
2) Winnaar wedstrijd a  – Winnaar wedstrijd b  
3) Winnaar wedstrijd f  – Winnaar wedstrijd d 
4) Hoogst geklasseerde PK 3C – Winnaar wedstrijd e 
5) Hoogst geklasseerde PK 3D – Winnaar wedstrijd g 
6) Hoogst geklasseerde PK 3E – Winnaar wedstrijd k 
7) Winnaar wedstrijd h  – Winnaar wedstrijd i 
8) Hoogst geklasseerde PK 3G – Winnaar wedstrijd j 
9) Winnaar wedstrijd m  – Winnaar wedstrijd l 
10) Hoogst geklasseerde PK 3I – Winnaar wedstrijd q 
11) Hoogst geklasseerde PK 3H – Winnaar wedstrijd n 
12) Hoogst geklasseerde PK 3J – Winnaar wedstrijd p 
13) Winnaar wedstrijd r  – Winnaar wedstrijd o 
14) Hoogst geklasseerde PK 3N – Winnaar wedstrijd s 
15) Hoogst geklasseerde PK 3O – Winnaar wedstrijd t 
16) Winnaar wedstrijd v  – Winnaar wedstrijd u 
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*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. 
 
Finale, zaterdag 11 juni 2022, neutraal terrein: 
f1) Winnaar wedstrijd 1  – Winnaar wedstrijd 2 
f2) Winnaar wedstrijd 3  – Winnaar wedstrijd 4 
f3) Winnaar wedstrijd 5  – Winnaar wedstrijd 6 
f4) Winnaar wedstrijd 7  – Winnaar wedstrijd 8 
f5) Winnaar wedstrijd 9  – Winnaar wedstrijd 10 
f6) Winnaar wedstrijd 11  – Winnaar wedstrijd 12 
f7) Winnaar wedstrijd 13  – Winnaar wedstrijd 14 
f8) Winnaar wedstrijd 15  – Winnaar wedstrijd 16 
 
De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 2e klasse zaterdag, seizoen 2022/’23. De verliezers 
van 1e ronde, 2e ronde en finales plaatsen zich voor de 3e klasse zaterdag, seizoen 2022/’23. 
 
Rechtstreekse degradatie: 
De nummer 12 van de 2e klasse B en de nummers 11 van de 2e klasse A, C en D degraderen 
rechtstreeks naar de 3e klasse (zaterdag), 2022/’23. 
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DERDE KLASSE (ZONDAG) 

Kampioenen: 
De kampioenen promoveren rechtstreeks naar de 2e klasse (zondag), 2022/’23.  
 
Nacompetitie tussen 2e klasse en 3e klasse: 
De nummers 9 en 10 van de 2e klasse E t/m H zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen 
van de 3e klasse om 8 plaatsen in de 2e klasse, 2022/’23.  
 
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/km. Een 
en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz.. 
 
1e ronde, zondag 29 mei 2022: 
a) Hoogst gekl. PK 3A   – Laagst geklasseerde PK 3B   
b) Hoogst gekl. PK 3B  –  Laagst geklasseerde PK 3A  
c) Nr. 9 2E    –  Een na hoogst gekl. PK 3B 
d) Nr. 10 2E   – Een na hoogst gekl. PK 3A 
e) Hoogst gekl. PK 3C   – Laagst geklasseerde PK 3D   
f) Hoogst gekl. PK 3D  –  Laagst geklasseerde PK 3C 
g) Nr. 9 2F    –  Een na hoogst gekl. PK 3D 
h) Nr. 10 2F   – Een na hoogst gekl. PK 3C 
i) Hoogst gekl. PK 3E   – Laagst geklasseerde PK 3F   
j) Hoogst gekl. PK 3F  –  Laagst geklasseerde PK 3E 
k) Nr. 9 2G    –  Een na hoogst gekl. PK 3F 
l) Nr. 10 2G   – Een na hoogst gekl. PK 3E 
m) Hoogst gekl. PK 3G   – Laagst geklasseerde PK 3H   
m) Hoogst gekl. PK 3H  –  Laagst geklasseerde PK 3G 
o) Nr. 9 2H    –  Een na hoogst gekl. PK 3H 
p) Nr. 10 2H   – Een na hoogst gekl. PK 3G 
 
Finaleronde, maandag 6 juni 2022:  
q) Winnaar a    – Winnaar c 
r) Winnaar b    – Winnaar d 
s) Winnaar e    – Winnaar g 
t) Winnaar f    – Winnaar h 
u) Winnaar i    – Winnaar k 
v) Winnaar j    – Winnaar l 
w) Winnaar m    – Winnaar o 
x) Winnaar n    – Winnaar p 
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