PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING VELDKORFBALCOMPETITIE 2017-2018
Opmerking vooraf:
Vaststelling rangorde in klasse-afdelingen (poules), als meerdere teams met een gelijk aantal
wedstrijdpunten bovenaan eindigen of samen eindigen op een promotie- of degradatieplaats.
Top- en wedstrijdkorfbal:
Voor alle klassen in het topkorfbal is bestuursbesluit 4.10 rangordebepaling van toepassing.
Breedtekorfbal:
Alle klassen in het breedtekorfbal kennen geen beslissingswedstrijden of rangordebepaling. Alle teams kunnen
samen op een eerste plaats eindigen.

Officiële tekst PD-regeling veldkorfbalcompetitie 2017-2018
Algemeen
1.
Indien, na toepassing van het in deze regeling bepaalde onder Topkorfbalcompetitie, om welke reden dan
ook de (Reserve) Ereklasse 2018-2019 één of beide afdelingen uit minder dan zes ploegen zou(den) gaan
bestaan, wordt – met inachtneming van het bepaalde onder 5 – de Ereklasse of Reserve Ereklasse
aangevuld door achtereenvolgens
i.
promotie van de (volgende) beste nummer 2 uit de (reserve) hoofdklasse;
ii.
promotie van de (volgende) beste nummer 3 uit de (reserve) Hoofdklasse;
iii.
handhaving van de (volgende) beste nummer 6 uit de (reserve) Ereklasse
2a.

2b.

2c.

3a.

3b.

3c.

4.

Indien, na toepassing van het in deze regeling bepaalde onder Topkorfbalcompetitie en
Wedstrijdkorfbalcompetitie, om welke reden dan ook in de (Reserve) Hoofdklasse, de (Reserve)
Overgangsklasse, de (Reserve) 1e klasse, de (Reserve) 2e klasse, de (Reserve) 3e klasse, de A-, B-, C-jeugd
Hoofdklasse, of de A-jeugd Overgangsklasse 2018-2019, één of meer afdelingen uit minder dan acht ploegen
zou(den) gaan bestaan wordt, behoudens het bepaalde onder 2b en 2c - en met inachtneming van het
bepaalde onder 4 en 5 - de desbetreffende klasse aangevuld door achtereenvolgens:
i.
promotie van de (volgende) beste nummer 1 uit de naast lagere klasse
ii.
Handhaving van de (volgende) beste nummer 6 uit deze klasse
iii.
handhaving van de (volgende) beste nummer 7 uit deze klasse;
iv.
promotie van de (volgende) beste nummer 2 uit de naast lagere klasse;
v.
handhaving van de (volgende) beste nummer 8 uit deze klasse;
vi.
promotie van de (volgende) beste nummer 3 uit de naast lagere klasse..
Indien, bij de toepassing van het onder 2a bepaalde, de opengevallen plaats is ontstaan omdat een ploeg die
zich via een, in deze regeling opgenomen beslissingswedstrijd voor plaatsing in een bepaald klasse heeft
geplaatst, om welke reden dan ook, niet in deze klasse geplaatst wil of kan worden, wordt de opengevallen
plaats ingenomen door de verliezer van de beslissingswedstrijd voor plaatsing.
Indien, bij de toepassing van het onder 2a bepaalde, de opengevallen plaats is ontstaan omdat een als eerste
in een klasse-afdeling geëindigde ploeg, om welke reden dan ook, niet in een hogere klasse geplaatst wil of
kan worden, verkrijgt de nummer 2 uit die klasse-afdeling het recht op promotie.
Indien, na de toepassing van het in deze regeling bepaalde onder Topkorfbalcompetitie en
Wedstrijdkorfbalcompetitie, om welke reden dan ook, in de 1e klasse A-jeugd 2018-2019 één of meer
afdelingen uit minder dan acht ploegen zou(den) gaan bestaan, wijst de competitieleider voor deze
opengevallen plaats(en) een extra wild card toe.
Indien, na toepassing van het in deze regeling bepaalde onder Wedstrijdkorfbalcompetitie, om welke reden
dan ook in de 1e klasse B- en C-jeugd najaar 2017, één of meer afdelingen uit minder dan vier ploegen
zou(den) gaan bestaan, wijst de competitieleider voor deze opengevallen plaats(en) een extra wild card toe.
Indien, na toepassing van het in deze regeling bepaalde onder Wedstrijdkorfbalcompetitie, om welke reden
dan ook, in de kampioensafdelingen B- en C-jeugd 1e klasse, de plaatsingsafdelingen B- en C-jeugd 2e
klasse, of de kampioensafdelingen D-jeugd Hoofdklasse voorjaar 2017, één of meer afdelingen uit minder
dan vier ploegen zou(den) gaan bestaan wordt de desbetreffende kampioens- of plaatsingsafdeling
aangevuld door achtereenvolgens:
i.
Plaatsing (volgende) beste nummer 2 uit de overeenkomstige klasse B-, C- of D-jeugd najaar 2016
ii.
Plaatsing (volgende) beste nummer 3 uit de overeenkomstige klasse B-, C- of D-jeugd najaar 2016
In de A-jeugd Hoofdklasse worden alleen A1-ploegen ingedeeld, in de B-jeugd Hoofdklasse alleen B1ploegen, in de C-jeugd Hoofdklasse alleen C1-ploegen, en in de D-jeugd Hoofdklasse alleen D1-ploegen.

5.

Het recht op promotie, of plaatsing in een hogere klasse, vervalt indien daardoor twee ploegen van eenzelfde
vereniging in eenzelfde klasse-afdeling zouden moeten uitkomen, omdat in alle klasse-afdelingen van deze
klasse al een ploeg van deze vereniging is geplaatst.

6a.

Indien in deze regeling de rangorde van ploegen in vergelijkbare klasse-afdelingen (poules) van belang is
voor plaatsing in een hogere of lagere klasse worden of deelname aan een kampioenschap van Nederland,
met inachtneming van het onder 6b bepaalde, achtereenvolgens de volgende criteria gehanteerd:
i.
het hoogste aantal behaalde wedstrijdpunten;
ii.
indien dat gelijk is, het hoogste doelsaldo;
iii.
indien ook het doelsaldo gelijk is, het hoogste aantal gescoorde doelpunten;
iv.
indien daarna ook aantal gescoorde doelpunten gelijk is, het resultaat van de door deze ploegen te
spelen beslissingswedstrijd(en), volgens nader door de competitieleider vast te stellen richtlijnen.
Indien een klasse-afdeling niet uit acht ploegen bestaat, worden, voor de toepassing van de criteria als
genoemd onder 6a, de resultaten van de daarvoor in aanmerking komende ploegen omgerekend als zouden
er veertien wedstrijden gespeeld zijn.
Indien een klasse-afdeling in de 1e en 2e klassen B- en C-jeugd en hoofdklasse D-jeugd niet uit vier of zeven
ploegen bestaat, worden voor de toepassing van de criteria onder 6a, de resultaten van de daarvoor in
aanmerking komende ploegen omgerekend als zouden er zes wedstrijden zijn gespeeld.

6b.

6c.

Topkorfbalcompetitie:
Ereklasse:
1. De nummer 1 van de afdeling A speelt een beslissingswedstrijd, op eigen terrein, tegen de nummer 2 van
afdeling B.
2. De nummer 1 van de afdeling B speelt een beslissingswedstrijd, op eigen terrein, tegen de nummer 2 van
afdeling A.
3. De winnaars van de onder 1 en 2 genoemde beslissingswedstrijden spelen een beslissingswedstrijd om het
kampioenschap van Nederland veldkorfbal.
4. De nummers 6 van de afdelingen A en B degraderen naar de hoofdklasse.
Hoofdklasse:
1. De nummers 1 van afdelingen A en B promoveren naar de Ereklasse.
2. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A en B degraderen naar de Overgangsklasse.
Reserve Ereklasse:
1. De nummer 1 van de afdeling A speelt een beslissingswedstrijd, op eigen terrein, tegen de nummer 2 van
afdeling B.
2. De nummer 1 van de afdeling B speelt een beslissingswedstrijd, op eigen terrein, tegen de nummer 2 van
afdeling A.
3. De winnaars van de onder 1 en 2 genoemde beslissingswedstrijden spelen een beslissingswedstrijd om het
kampioenschap van Nederland veldkorfbal voor reserveploegen.
4. De nummers 6 van de afdelingen A en B degraderen naar de reserve hoofdklasse.
5. In de Reserve Ereklasse worden uitsluitend tweede ploegen ingedeeld.
Reserve Hoofdklasse:
1. Behoudens het bepaalde onder 2, promoveren de nummers 1 van de afdelingen A en B naar de Reserve
Ereklasse.
2. Indien een derde ploeg van een vereniging op een promotieplaats is geëindigd en de tweede ploeg van
dezelfde vereniging is al geplaatst in de Reserve Ereklasse, vervalt voor deze derde ploeg het recht op
promotie, en verkrijgt de volgende als hoogste geëindigde ploeg uit de betreffende klasse-afdeling het recht op
promotie naar de Reserve Ereklasse.
3. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A en B degraderen naar de reserve Overgangsklasse.
A-jeugd Hoofdklasse
1. De nummer 1 van de afdeling A speelt een beslissingswedstrijd, op eigen terrein, tegen de nummer 2 van
afdeling B.
2. De nummer 1 van de afdeling B speelt een beslissingswedstrijd, op eigen terrein, tegen de nummer 2 van
afdeling A.
3. De winnaars van de onder 1 en 2 genoemde beslissingswedstrijden spelen een beslissingswedstrijd om het
kampioenschap van Nederland veldkorfbal voor A-jeugd.
4. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A en B degraderen naar de A-jeugd overgangsklasse.
5. In de A-jeugd Hoofdklasse worden uitsluitend A1-ploegen ingedeeld

Wedstrijdkorfbalcompetitie:
Overgangsklasse:
1. De nummers 1 van de afdelingen A tot en met D promoveren naar de hoofdklasse.
2. De nummers 8 van de afdelingen A tot en met D degraderen naar de 1e klasse.
3. De nummers 7 van de afdelingen A t/m D spelen volgens onderstaand schema twee aan twee een
beslissingswedstrijd (op neutraal terrein) om plaatsing in de Overgangsklasse. De winnaars plaatsen zich voor de
Overgangsklasse. De verliezers degraderen naar de 1e klasse.
- De nummer 7 van afdeling A speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 7 van afdeling C
- De nummer 7 van afdeling B speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 7 van afdeling D
1e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m F promoveren naar de overgangsklasse.
2. De nummers 8 van de afdelingen A t/m F degraderen naar de 2e klasse.
3. De nummers 7 van de afdelingen A t/m F spelen volgens onderstaand schema twee aan twee een
beslissingswedstrijd (op neutraal terrein) om plaatsing in de 1e klasse. De winnaars plaatsen zich voor de 1e
klasse. De verliezers degraderen naar de 2e klasse.
- De nummer 7 van afdeling A speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 7 van afdeling D
- De nummer 7 van afdeling B speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 7 van afdeling C
- De nummer 7 van afdeling E speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 7 van afdeling F
2e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m I promoveren naar de 1e klasse.
2. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m I degraderen naar de 3e klasse.
3e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m L promoveren naar de 2e klasse.
2. De nummers 2 van de afdelingen A t/m L spelen volgens onderstaand schema twee aan twee een
beslissingswedstrijd (op neutraal terrein) om promotie naar de 2e klasse. De winnaars promoveren naar de 2e
klasse. De verliezers worden ingedeeld in de 3e klasse. De paring van deze wedstrijden is zodanig vastgesteld
dat de grootste kans bestaat dat ten eerste zondagploegen tegen elkaar spelen en vervolgens de reisafstanden
zo beperkt mogelijk blijven.
- De nummer 2 van afdeling A speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 2 van afdeling D
- De nummer 2 van afdeling B speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 2 van afdeling C
- De nummer 2 van afdeling E speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 2 van afdeling F
- De nummer 2 van afdeling G speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 2 van afdeling I
- De nummer 2 van afdeling H speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 2 van afdeling L
- De nummer 2 van afdeling J speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 2 van afdeling K
3. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m L degraderen naar de 4e klasse.
4. De nummers 6 van de afdelingen A t/m L spelen volgens onderstaand schema twee aan twee een
beslissingswedstrijd (op neutraal terrein) om handhaving in de 3e klasse. De winnaars handhaven zich in de 3e
klasse. De verliezers worden ingedeeld in de 4e klasse. De paring van deze wedstrijden is zodanig vastgesteld
dat de grootste kans bestaat dat ten eerste zondagploegen tegen elkaar spelen en vervolgens de reisafstanden
zo beperkt mogelijk blijven.
- De nummer 6 van afdeling A speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 6 van afdeling D
- De nummer 6 van afdeling B speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 6 van afdeling C
- De nummer 6 van afdeling E speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 6 van afdeling F
- De nummer 6 van afdeling G speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 6 van afdeling I
- De nummer 6 van afdeling H speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 6 van afdeling L
- De nummer 6 van afdeling J speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 6 van afdeling K
4e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen B, C, D, E en G in de 4e klasse promoveren naar de 3e klasse.
2. De nummers 1 van de afdelingen A, F en H spelen een driekamp waarvan de nummers 1 en 2 promoveren naar
de 3e klasse.
3. De drie beste nummers 2 (zie punt 6 onder algemeen) van de afdelingen B, C, D, E en G promoveert naar de 3e
klasse
4. In de 4e klasse 2018-2019 worden ingedeeld de standaardploegen, opgegeven voor het wedstrijdkorfbal die
geen recht hebben op plaatsing in de 3e klasse of hoger.

Reserve overgangsklasse:
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m D promoveren naar de reserve hoofdklasse.
2. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m D degraderen naar de reserve 1e klasse.
Reserve 1e klasse
3. De nummers 1 van de afdelingen A t/m H promoveren naar de reserve overgangsklasse.
4. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m H degraderen naar de reserve 2e klasse.
Reserve 2e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m P promoveren naar de reserve 1e klasse.
2. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m P degraderen naar de reserve 3e klasse.
Reserve 3e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m X promoveren naar de reserve 2e klasse.
2. De acht beste nummers 2 (zie punt 6 onder algemeen) van de afdelingen A t/m X promoveren naar de reserve 2e
klasse
3. De twaalf slechtste nummers 7 (zie punt 6 onder algemeen) van de afdelingen A t/m X degraderen naar de
reserve 4e klasse
4. De nummers 8 van de afdelingen A t/m X degraderen naar de reserve 4e klasse.
Reserve 4e klasse
1. De nummers 1 en 2 van alle afdelingen in de reserve 4e klasse promoveren naar de reserve 3e klasse.
2. In de reserve 4e klasse 2018-2019 worden ingedeeld de reserveploegen, opgegeven voor het wedstrijdkorfbal
die geen recht hebben op plaatsing in de reserve 3e klasse of hoger

A-jeugd Overgangsklasse
1. Behoudens het bepaalde onder 2, promoveren de nummers 1 van de afdelingen A t/m D naar de A-jeugd
Hoofdklasse.
2. Indien een A2-ploeg op een 1e plaats is geëindigd en de A1-ploeg van dezelfde vereniging al is geplaatst in de Ajeugd Hoofdklasse, vervalt voor deze A2-ploeg het recht op promotie, en verkrijgt de nummer 2 uit de betreffende
klasse-afdeling het recht op promotie. Is in deze situatie ook de nummer 2 een A2 ploeg waarvan de A1-ploeg
van dezelfde vereniging al is geplaatst in de A-jeugd Hoofdklasse, vervalt ook voor de nummer 2 het recht op
promotie, en wordt de vrijgekomen plaats in de A-jeugd Hoofdklasse ingenomen door toepassing van het
bepaalde in punt 2 onder ‘Algemeen’
3. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m D degraderen naar de A-jeugd 1e klasse.
A-jeugd 1e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m H promoveren naar de A-jeugd Overgangsklasse.
2. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m H degraderen naar de A-jeugd 2e klasse.
3. De twee slechtste nummers 6 (zie punt 6 onder algemeen) degraderen naar de A-jeugd 2e klasse.
4. De competitieleider plaatst vijf ploegen in de A-jeugd 1e klasse 2018-2019 door toekennen van wild cards.
Aanvragen voor wild cards dienen middels het daarvoor bestemde formulier uiterlijk 15 mei 2018 in het bezit te
zijn van de afdeling competitie van het KNKV.
A-jeugd 2e klasse
1. De nummers 1 van de alle afdelingen promoveren naar de A-jeugd 1e klasse.
2. In de A-jeugd 2e klasse 2018-2019 worden ingedeeld de ploegen A-jeugd, opgegeven voor het wedstrijdkorfbal,
die geen recht hebben op plaatsing in de A-jeugd 1e klasse of hoger

B-jeugd Hoofdklasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m D spelen twee aan twee de volgende door loting bepaalde
beslissingswedstrijden (op neutraal terrein).
- De nummer 1 van afdeling A speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 1 van afdeling D
- De nummer 1 van afdeling B speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 1 van afdeling C
De beide winnaars plaatsen zich voor de beslissingswedstrijd om het kampioenschap van Nederland veldkorfbal
voor B-jeugd.
2. Indien een ploeg afziet van deelname aan het kampioenschap van Nederland verkrijgt de nummer 2 uit de
betreffende klasse-afdeling het recht van deelname.
3. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m D degraderen naar de 1e klasse B-jeugd.
4. In de B-jeugd Hoofdklasse worden uitsluitend B1-ploegen in gedeeld.
B-jeugd 1e klasse Najaar 2017
1. De nummers 1 en 2 van de afdelingen A t/m L plaatsen zich voor de kampioensafdelingen A t/m H voorjaar 2018.
2. De acht beste nummers 3 van de afdelingen A t/m L (zie punt 6 onder algemeen) plaatsen zich voor de
kampioensafdelingen A t/m H voorjaar 2018.
3. De overige ploegen worden voorjaar 2018 ingedeeld in de plaatsingsafdelingen A t/m L van de B-jeugd 2e
klasse.
B-jeugd 2e klasse Najaar 2017
1. De nummers 1 plaatsen zich voor de plaatsingsafdelingen A t/m L B-jeugd 2e klasse voorjaar 2018.
2. De nummers 2 en 3 van de afdelingen B2F, B2L en B2M plaatsen zich voor de plaatsingsafdelingen A t/m L Bjeugd 2e klasse voorjaar 2018.
3. De elf beste nummers 2 van de afdelingen niet genoemd onder lid 2 (zie punt 6 onder algemeen) plaatsen zich
voor de plaatsingsafdelingen A t/m L B-jeugd 2e klasse voorjaar 2018.
4. De overige ploegen worden ingedeeld in de gewenningsafdelingen GA t/m GZ B-jeugd 2e klasse voorjaar 2018.
5. De gewenningsafdeling GA t/m GZ B-jeugd 2e klasse voorjaar 2018 wordt op verzoek (van clubs, al dan niet op
advies van de competitieleider) aangevuld uit het breedtekorfbal
B-jeugd 1e klasse Voorjaar 2018
1. Behoudens het bepaalde onder 4, promoveren de nummers 1 van de kampioensafdelingen A t/m H naar de Bjeugd Hoofdklasse.
2. De nummers 1 van de kampioensafdelingen A t/m H plaatsen zich voor deelname aan het toernooi voor de
klassekampioenen van de B-jeugd 1e klasse.
3. Indien een ploeg afziet van deelname aan het toernooi voor de klassekampioenen van de B-jeugd 1e klasse
verkrijgt de nummer 2 uit de betreffende kampioensafdeling het recht op deelname
4. Indien een B2-ploeg op een 1e plaats is geëindigd en de B1-ploeg van dezelfde vereniging al is geplaatst in de Bjeugd Hoofdklasse, vervalt voor deze B2-ploeg het recht op promotie, en verkrijgt de nummer 2 uit de betreffende
klasse-afdeling het recht op promotie. Is in deze situatie ook de nummer 2 een B2 ploeg waarvan de B1-ploeg
van dezelfde vereniging al is geplaatst in de B-jeugd Hoofdklasse, vervalt ook voor de nummer 2 het recht op
promotie, en wordt de vrijgekomen plaats in de B-jeugd Hoofdklasse ingenomen door toepassing van het
bepaalde in punt 2 onder ‘Algemeen’.
5. De competitieleider plaatst vier ploegen in de B-jeugd 1e klasse 2018-2019 door toekennen van wild cards.
Aanvragen voor wild cards dienen middels het daarvoor bestemde formulier uiterlijk 15 mei 2018 in het bezit te
zijn van de afdeling competitie van het KNKV.
B-jeugd 2e klasse voorjaar 2018
1. De nummers 1 van de plaatsingsafdelingen A t/m L plaatsen zich voor de B-jeugd 1e klasse najaar 2018.
2. De overige ploegen van de plaatsingsafdelingen A t/m L, en de ploegen uit de gewenningsafdelingen GA t/m GZ
worden - mits opgegeven voor het wedstrijdkorfbal - ingedeeld in de B-jeugd 2e klasse najaar 2018.
3. In de B-jeugd 2e klasse najaar 2017 worden ingedeeld de ploegen B-jeugd, opgegeven voor het wedstrijdkorfbal,
die geen recht hebben op plaatsing in de B-jeugd 1e klasse of hoger

C-jeugd Hoofdklasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m D spelen twee aan twee de volgende door loting bepaalde
beslissingswedstrijden (op neutraal terrein).
- De nummer 1 van afdeling A speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 1 van afdeling C
- De nummer 1 van afdeling B speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 1 van afdeling D
De beide winnaars plaatsen zich voor de beslissingswedstrijd om het kampioenschap van Nederland veldkorfbal
voor C-jeugd
2. Indien een ploeg afziet van deelname aan het kampioenschap van Nederland verkrijgt de nummer 2 uit de
betreffende klasse-afdeling het recht van deelname.
3. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m D degraderen naar de 1e klasse C-jeugd.
4. In de C-jeugd Hoofdklasse worden uitsluitend C1-ploegen in gedeeld.
C-jeugd 1e klasse Najaar 2017
1. De nummers 1 en 2 van de afdelingen A t/m L plaatsen zich voor de kampioensafdelingen A t/m H voorjaar 2018.
2. De acht beste nummers 3 van de afdelingen A t/m L (zie punt 6 onder algemeen) plaatsen zich voor de
kampioensafdelingen A t/m H voorjaar 2018.
3. De overige ploegen worden voorjaar 2018 ingedeeld in de plaatsingsafdelingen A t/m J van de C-jeugd 2e klasse.
C-jeugd 2e klasse Najaar 2017
1. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de plaatsingsafdelingen A t/m J C-jeugd 2e klasse voorjaar 2018.
2. De overige ploegen worden ingedeeld in de gewenningsafdelingen GA t/m GZ C-jeugd 2e klasse voorjaar 2018.
3. De gewenningsafdeling GA t/m GZ C-jeugd 2e klasse voorjaar 2018 wordt op verzoek (van clubs, al dan niet op
advies van de competitieleider) aangevuld uit het breedtekorfbal
C-jeugd 1e klasse Voorjaar 2018
1. Behoudens het bepaalde onder 4, promoveren de nummers 1 van de kampioensafdelingen A t/m H naar de Cjeugd Hoofdklasse.
2. De nummers 1 van de kampioensafdelingen A t/m H plaatsen zich voor deelname aan het toernooi voor de
klassekampioenen van de C-jeugd 1e klasse.
3. Indien een ploeg afziet van deelname aan het toernooi voor de klassekampioenen van de C-jeugd 1e klasse
verkrijgt de nummer 2 uit de betreffende kampioensafdeling het recht op deelname
4. Indien een C2-ploeg op een 1e plaats is geëindigd en de B1-ploeg van dezelfde vereniging al is geplaatst in de Cjeugd Hoofdklasse, vervalt voor deze B2-ploeg het recht op promotie, en verkrijgt de nummer 2 uit de betreffende
klasse-afdeling het recht op promotie. Is in deze situatie ook de nummer 2 een C2 ploeg waarvan de C1-ploeg
van dezelfde vereniging al is geplaatst in de C-jeugd Hoofdklasse, vervalt ook voor de nummer 2 het recht op
promotie, en wordt de vrijgekomen plaats in de C-jeugd Hoofdklasse ingenomen door toepassing van het
bepaalde in punt 2 onder ‘Algemeen’.
5. De competitieleider plaatst zes ploegen in de C-jeugd 1e klasse 2018-2019 door toekennen van wild cards.
6. Aanvragen voor wild cards dienen middels het daarvoor bestemde formulier uiterlijk 15 mei 2018 in het bezit te
zijn van de afdeling competitie van het KNKV.
C-jeugd 2e klasse voorjaar 2018
1. De nummers 1 van de plaatsingsafdelingen A t/m J plaatsen zich voor de C-jeugd 1e klasse najaar 2018.
2. De overige ploegen van de plaatsingsafdelingen A t/m J, en de ploegen uit de gewenningsafdelingen GA t/m GZ
worden - mits opgegeven voor het wedstrijdkorfbal - ingedeeld in de C-jeugd 2e klasse najaar 2018.
3. In de C-jeugd 2e klasse najaar 2018 worden ingedeeld de ploegen C-jeugd, opgegeven voor het wedstrijdkorfbal,
die geen recht hebben op plaatsing in de C-jeugd 1e klasse of hoger

D-jeugd Hoofdklasse Najaar 2017
1. De nummers 1 en 2 uit de afdelingen A t/m H plaatsen zich voor de kampioensafdelingen A t/m F voorjaar 2018.
2. De nummers 3 van de afdelingen DHKC en DHKE plaatsen zich voor de plaatsingsafdelingen A t/m L C-jeugd 2e
klasse voorjaar 2018.
3. De beste nummers 4 van de afdelingen DHKC en DHKE (zie punt 6 onder algemeen) plaatst zich voor de
plaatsingsafdelingen A t/m L C-jeugd 2e klasse voorjaar 2018.
4. De vijf beste nummers 2 van de afdelingen niet genoemd onder lid 2 (zie punt 6 onder algemeen) plaatsen zich
voor de plaatsingsafdelingen A t/m L C-jeugd 2e klasse voorjaar 2018.
5. De overige ploegen uit de D-jeugd Hoofdklasse najaar worden ingedeeld in de gewenningsafdelingen GA t/m GZ.
De gewenningsafdelingen GA t/m GZ voorjaar 2018 worden op verzoek (van clubs, al dan niet op advies van
de competitieleider) aangevuld uit het breedtekorfbal.
6. In de D-jeugd Hoofdklasse worden uitsluitend D1-ploegen in gedeeld.
D-jeugd Hoofdklasse Voorjaar 2018
1. De nummers 1 en de 2 beste nummers 2 (zie punt 6 onder algemeen) van de kampioensafdelingen A t/m F
plaatsen zich voor deelname aan het kampioenschap van Nederland veldkorfbal voor D-jeugd.
2. Indien een ploeg afziet van deelname aan het kampioenschap van Nederland voor D-jeugd verkrijgt de volgende
beste nummer 2 het recht op deelname.
3. In de D-jeugd Hoofdklasse 2018-2019 worden ingedeeld de ploegen D-jeugd opgegeven voor het
wedstrijdkorfbal.
In de kampioensafdelingen van de D-jeugd Hoofdklasse worden uitsluitend D1-ploegen in gedeeld.

