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Teaminschrijvingen, zij-instroom en PD  
 

Inleiding 
Helaas is het seizoen 2020-2021 niet gespeeld. Zoals eerder gemeld in nieuwsberichten zal er 
ook geen PD gespeeld worden. Daarom is er voor gekozen ieder team in het seizoen 2021-
2022 te plaatsen op hetzelfde niveau als in  het seizoen 2020-2021. Er zullen misschien teams 
zijn die de ambitie hebben om een stapje hoger te willen spelen, of juist een stapje terug 
willen doen. In de toelichting lees je hoe je dit kunt aangeven.  
 
Los van dit vreemde seizoen is het oorspronkelijke voorstel voor zij-instroom, zoals in de 
Bondsraad van juni 2020 gepresenteerd, overeind gebleven voor 3e divisie en Promotieklasse 
en aangenomen. Voor de 1e Klasse en lager is er een nieuw voorstel gedaan voor vrije 
inschrijving. Op dit voorstel is vervolgens op 15 januari 2021 akkoord gegeven. 
Dit zal gelden voor het komend seizoen, maar ook voor de seizoenen erna. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de uitwerking voor seizoen 2021-2022 en vanaf 2022-
2023. De reden is omdat er in seizoen 2020-2021 geen competitie (eind)stand en 
daaropvolgend PD-wedstrijden zijn gespeeld om te bepalen wie in aanmerking komt voor het 
promoveren naar of handhaven in een bepaalde klasse (Promotieklasse en hoger). 
 

Zij-instroom 2e-, 1e- en Topdivisie seizoen 2021-2022 
In geen enkele divisie en Promotieklasse (behalve de Eredivisie) is een (eind)stand en PD 
gespeeld. Het is dus niet vast te stellen wie in aanmerking komt om een vrijgekomen plaats in 
te vullen.  
 
Er is daarom besloten dat verenigingen voor het seizoen 2021-2022 (nieuwe en bestaande) 
teams mogen aanmelden voor de 2e -, 1e - en Topdivisie* via een Formdesk formulier. Zij 
dienen het verzoek te voorzien van een motivatiebrief, die kan worden toegevoegd in het 
formulier. Alle verzoeken zullen gerangschikt worden op basis van de aangeleverde motivatie 
en de rankingpunten van de betreffende spelers (P3.15 Uitgangspunten “zij-instroom”t.b.v. 
R.3.2 Promotie-/ degradatieregeling).  
 
Op basis van de motivatie en het aantal punten zal een team als eerste worden benaderd, 
zodra er een plaats vrijkomt. Van belang daarbij is onder andere de mate van 
organisatiekracht van de vereniging, de opbouw van de betreffende heren- of dameslijn en 
de regionale spreiding. 
 

*De teams die zich aanmelden voor een vrijgekomen plaats in een hogere divisie/klasse 

moeten aan alle voorwaarden voldoen, die gelden voor de bepaalde divisie/klasse. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan zaaleisen en leveringsplicht. 

 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6638/7a%20Uitgangspunten%20zij-instroom.pdf
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/01/15/akkoord-voorstel-vrije-inschrijving-door-bondsraad
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/hoger-instroom/?get=1&sidn=e8fe2e196a8245cd92b47af2b8a18eb0
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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Er wordt één opvullingsvolgorde voor de 2e divisie, 1e divisie en Topdivisie gemaakt. Waarbij 
het eerste gerangschikte team als eerste wordt benaderd voor de divisie waarin er een vrije 
plaats is ontstaan. Als er dus bijvoorbeeld als eerste een plaats komt in de 2e divisie dan 
wordt het hoogst gerangschikte team benaderd. Het team blijft wel op de lijst staan, mocht 
er alsnog een plaats vrijkomen in de 1e divisie, tenzij het team zelf aangeeft hiervoor niet in 
aanmerking te willen komen. 
 
Er zullen misschien teams zijn die een stapje terug willen doen, deze mogelijkheid is er ook. 
Dit kan worden aangegeven door een e-mail te sturen naar competitie@nevobo.nl. 
 

Zij-instroom 3e divisie en Promotieklasse seizoen 2021-2022 
In geen enkele divisie en Promotieklasse (behalve de Eredivisie) is een (eind)stand en PD 

gespeeld. Het is dus niet vast te stellen wie komend seizoen in aanmerking komt om een 

vrijgekomen plaats in te vullen. Er is daarom besloten dat verenigingen voor het seizoen 

2021-2022 (nieuwe en bestaande) teams mogen aanmelden via een Formdesk formulier voor 

de 3e divisie en Promotieklasse.* Alle verzoeken zullen gerangschikt worden op basis van de 

punten van de betreffende spelers (zie P3.15). Het team dat als hoogste is gerangschikt, zal 

als eerste worden benaderd, zodra er een plaats vrijkomt.  

 

*De teams die zich aanmelden voor een vrijgekomen plaats in een hogere divisie/klasse 

moeten aan alle voorwaarden voldoen, die gelden voor de bepaalde divisie/klasse. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan zaaleisen en leveringsplicht. 

 

Er wordt één opvullingsvolgorde voor de 3e divisie en Promotieklasse gemaakt. Waarbij het 

eerste gerangschikte team als eerste wordt benaderd voor de klasse waarin er plaats is 

ontstaan. Als er dus bijvoorbeeld als eerste een plaats komt in de Promotieklasse dan wordt 

het hoogst gerangschikte team benaderd. Het team blijft wel op de lijst staan, mocht er 

alsnog een plaats vrijkomen in de 3e divisie, tenzij het team zelf aangeeft hiervoor niet in 

aanmerking te willen komen.  

 

Het aanmelden van de teams, die in aanmerking willen komen voor zij-instroom/verzoek 
hoger spelen voor seizoen 2021-2022, moet voor 15 mei 2021 gebeuren, inclusief de namen 
van de spelers. 
 
Teams die een niveau lager willen spelen kunnen dit aangeven door een e-mail te sturen naar 
de betreffende contactpersonen van de afdeling wedstrijdzaken bij de Nevobo. 
 

 
  

mailto:competitie@nevobo.nl
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/hoger-instroom/?get=1&sidn=e8fe2e196a8245cd92b47af2b8a18eb0
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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Zij-instroom 3e divisie en promotieklasse seizoen 2022-2023 
Ervan uitgaande dat in seizoen 2021-2022 een competitie gespeeld kan worden, waarbij in 
ieder geval een (eind)stand en PD-wedstrijden gespeeld kunnen worden, zal de zij-instroom 
voor seizoen 2022-2023 plaatsvinden conform het voorstel dat in de Bondsraad is 
vastgesteld. 
 
In de praktijk: 
Nieuwe teams kunnen zich aanmelden voor zij-instroom. Op basis van spelerspunten worden 
de teams gerangschikt. Het team met het hoogste aantal punten mag deelnemen aan de PD-
wedstrijden 3e divisie, het tweede en derde team op de ranglijst mogen meedoen aan de PD-
wedstrijden voor de Promotieklasse. De teams zullen op het veld tijdens de PD-wedstrijden 
moeten laten zien dat het niveau passend is. Na de PD zullen de teams die het niet gehaald 
hebben worden gerangschikt voor opvulling van de betreffende 3e divisie of Promotieklasse. 
Pas daarna komen de bestaande teams, samen met de nieuwe teams die niet in de top drie 
staan, in aanmerking voor opvulling. De volgorde van opvulling wordt bepaald op basis van de 
spelerspunten, zoals vermeld in de publicatie P3.15. 
 
De Opvullingsvolgorde is dus als volgt: 

- Teams die PD hebben gespeeld, maar niet direct via de PD wedstrijden naar de naast 
hogere divisie/klasse zijn gepromoveerd of zich gehandhaafd hebben in de 
betreffende divisie/klasse. 

- Teams die zich hebben gemeld via het formulier verzoek zij instroom/hoger 
instromen. Dit zijn de nieuwe teams die niet genoeg punten hebben om deel te 
mogen nemen aan de PD wedstrijden en de bestaande teams die al in de 1e Klasse en 
lager spelen. De teams worden gerangschikt op basis van spelerspunten. 

 
Opvulling voor Topdivisie, 1e divisie en 2e divisie zal via de normale PD regeling verlopen. 
 

Vrije inschrijving 1e klasse en lager vanaf seizoen 2021-2022 
 
Aanleiding 
Het voorstel vrije inschrijving voor 1e klasse en lager is goedgekeurd door de Bondsraad, zoals 
te lezen in de inleiding. Met deze mogelijkheid voor verenigingen is tegemoetgekomen aan 
de wens van 70% van de respondenten die in het najaar van 2019 de enquête hebben 
ingevuld. De aanleiding voor dit onderzoek had te maken met de beperkingen van de 
competitieopzet.  
Jaarlijks kwamen er bij de competitiemedewerkers zo’n 400 à 500 verzoeken binnen van 
teams die hoger wilden instromen. Enkele motivaties van de verzoeken: 
• Wij hebben op een haar na de promotie niet gehaald, maar hebben wel een 

representatief team voor een hoger niveau. 
• Door personele problemen zijn we net gedegradeerd. Volgend seizoen zijn we weer 

compleet. 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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• Wij krijgen een speler(s) erbij die divisie ervaring heeft. 
• Graag willen we talentvolle jeugd niet in de 3e of 4e klasse laten beginnen. 
• Er komen meerdere oud-leden terug die vroeger hoger hebben gespeeld. 
 
Inschrijving nieuw seizoen 

Zodra de inschrijving voor het nieuwe seizoen opent is het dus, tot en met de 1e Klasse, 

mogelijk om zelf aan te geven op welk niveau een team zou moeten spelen.  

 
De vrije inschrijving geeft ook ruimte voor jeugdteams en -spelers die de doorstroom naar de 
senioren (moeten) maken. Tot dit seizoen moest de jeugd onderaan beginnen en zichzelf 
omhoog zien te spelen. Veel verenigingen worstelden jaarlijks met de groep jeugdigen om ze 
een plek te geven binnen de vereniging. Dit ging ten koste van de huidige seniorenteams met 
als gevolg interne verschuivingen in de teamindelingen die niet altijd wenselijk waren. 
 
Hiermee krijgen verenigingen veel verantwoordelijkheid om in te schatten welk niveau hun 
teams hebben. Op basis van de teamsamenstellingen en de resultaten van de voorliggende 
jaren zal dit voor weinig verenigingen een probleem zijn. Bij de jeugdige teams is dit al 
gebruikelijk. 
 
Welk niveau kies je? 
Om de vereniging handvatten te bieden op welk niveau het beste kan worden ingeschreven 
geldt de reguliere PD-regeling als advies. Kortom, ben je onderaan geëindigd in een poule 
dan is het advies het seizoen daarop in een lagere klasse in te schrijven. Ben je eerste of 
tweede geworden, dan is het advies hoger in te schrijven. Kijk daarvoor met name naar 
seizoen 2019-2020, ondanks het niet kunnen uitspelen van dat seizoen, is er toch een aardige 
balans uit op te maken.  
 

Voor jeugdteams die naar de seniorencompetitie doorstromen is het advies om de betere 
teams uit de Hoofd- of Topklasse in te schrijven in de 2e of 1e Klasse. De minder goede 
Hoofdklasse teams passen soms beter in de 3e klasse. Jeugd uit de lagere jeugdklassen (1e, 2e 
of 3e) adviseren we aan te melden voor de 3e of 4e klasse.  
 
Dit is vanzelfsprekend geen bindend advies. Als een vereniging hiervan afwijkt dan zullen daar 
goede argumenten voor zijn en wordt dat geaccepteerd. Wel zal er vanuit het regiokantoor 
contact opgenomen worden als jaar in jaar uit een team in de promotie- of degradatiezone 
terecht is gekomen. Bij twijfel, neem contact op met de medewerkers in de regio, er is daar 
voldoende kennis en ervaring aanwezig. 


