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Optimaliseren competitiestructuur
Invoering 3e poule eerste divisie



Algemeen

• In mei 2020 heeft het bedrijf Hypercube een advies 

gegeven aan het bestuur Amateurvoetbal met 

betrekking tot de optimalisatie van de 

competitiestructuur in de top van het zaalvoetbal

• Het bestuur amateurvoetbal heeft dit advies 

overgenomen en besloten om op basis van het 

advies een 3e eerste divisiepoule in te voeren vanaf 

het seizoen 2022/`23

Optimal iseren competit iestructuur



Het besluit

Optimal iseren competit iestructuur
Eredivisie 

➢ naar 16 teams

➢ Spiltseason (12 wedstrijden in 1e fase, 14 in 2e fase)

➢ Uitbreiding van Play-offreeks

➢ Wedstrijden ook op zondag

Eerste divisie 

➢ Naar 3 poules 

➢ Aantal promotieplekken voor Zuid II meer dan 

overige districten (zie tekening sheet 7)

➢ Indeling 36 teams op basis geografische ligging

➢ Wedstrijden op vrijdag/zaterdag en in onderling 

overleg op maandag.

Topklasse 

➢ 6 poules van 12 teams



Achtergrond
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Piramide 1/3/6

▪ Gelijkwaardige verdeling van verenigingen binnen 

Nederland wordt in dit model rechtgezet

▪ Minder reiskosten voor teams in de eerste divisie 

door geografische indeling

▪ Minder totale reistijd voor teams in de eerste divisie

▪ Betere structuur in de piramide zaalvoetbal

▪ Minder zware degradatieregeling noodzakelijk in de 

eerste divisie



Overgangsregeling seizoen 21/`22
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Voor het overgangsseizoen 2021/`22 wordt de 

Promotie/degradatieregeling voor de eerste divisie 

aangepast en zal er een verplichte versterkte promotie 

plaatsvinden vanuit de Topklasse D, in de overige 

poules promoveren nummer 1 en 2 rechtstreeks. 

De 12 periodekampioenen spelen een nacompetitie 

met de nummers 11 van de eerste divisie A en B voor 

de laatste overgebleven plaats in de eerste divisie.

Heeft de periodekampioen al een plaats voor 

rechtstreekse promotie behaald, dan wordt zijn plaats 

opgevuld door het hoogst geëindigde team in de 

reguliere competitie. 

Laatste seizoen waar dispensatie wordt verleend voor 

het niet hebben van een trainer-coach (met licentie).



Promotieplaatsen Topklasse seizoen 2021/`22

Eredivisie              

Stage 1 Stage 2

12 50% 14

A1 C1

A2 C2

A3 C3

A4 C4

A5 C5

A6 C6

A7 C7

A8 C8

A9 14

A10 50% D1 

A11 D2 

A12 D3 

A13 D4 

A14 D5 

A15 D6 

A16 D7 

D8 

Eerste Divisie

1 Periodes: 2 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

Topklasse

A B C D E F

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12

PK1 PK1 PK1 PK1 13 PK1 PK1

PK2 PK2 PK2 PK2 14 PK2 PK2

Promotie Herkanser Degradant Periodekampioen



Aanpassingen P/D regeling en 
handboek competitiezaken 
Zaalvoetbal

Optimal iseren competit iestructuur Vanaf het seizoen 2022/`23 worden de volgende 

regelingen voor de categorie A aangepast in de P/D 

regeling en/of handboek competitiezaken zaalvoetbal:

➢ De kampioen van een poule promoveert (verplicht) 

naar de naast hoger gelegen klasse

➢ Een team in de topklasse heeft een trainer-coach met 

een diploma TCZIII (of studerend hiervoor) en daarbij 

behorende geldige licentie (geen dispensatie mogelijk)



Seizoen 2022/`23
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➢ Indeling van de 36 teams voor de eerste divisie vindt 

plaats op geografische ligging

➢ Speeldag is vrijdag/zaterdag

➢ In onderling overleg mag gekozen worden voor 

maandag als speeldag

➢ Aanvangstijd tussen 19.30 en 21.30 uur (vrijdag)

➢ Aanvangstijd tussen 17.00 en 19.00 uur (zaterdag)

➢ Aanvangstijd tussen 19.30 en 20.30 uur (maandag)



➢ Zaal wordt per wedstrijd 2 uur gereserveerd

➢ 30 minuten voorafgaand aan de wedstrijd dient de sporthal leeg te zijn

➢ In de sporthal is een elektronische klok aanwezig voor het bijhouden van de tijd

➢ Verenigingen in de eerste divisie hebben de mogelijkheid om vrijwilligers op te geven 

voor een workshop tijdwaarneming

➢ Indien de KNVB geen secretaris/tijdwaarnemer aanstelt bij de wedstrijden van de 

vereniging, worden de opgegeven personen aangesteld als tijdwaarnemer  tijdens de 

thuiswedstrijden


