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1. Opmerking vooraf  
Op dit moment gaan wij uit van het reguliere aantal degradanten (2) uit de 2e divisie zowel bij 

de dames als de heren, te weten de reguliere nr. 11 en 12 uit de 2e divisie C. 

 

De volgende teams uit regio West spelen niet in de 2C poules 

• VCV DS1 in 2BD 

• VV Utrecht HS2 in 2BH 

• ZVH HS2 in 2DH 

mochten deze teams degraderen dan zorgt dit voor een plek minder in de 3e divisie en de 

promotieklasse dames of heren. 

 

Daarnaast spelen de volgende niet-Regio-West teams in de 2C poule: 

• Sliedrecht DS3 

• Volley Lek en IJssel HS1 

mochten deze teams degraderen dan is er een extra plaats beschikbaar in de 3e divisie en de 

promotieklasse dames of heren. 

 

 

2. Promotie en Degradatie 
Er zullen PD wedstrijden gespeeld worden voor plaatsen in de 3e divisie en Promotieklasse. 

Voor de 1e klasse en lager geldt een vrije inschrijving, dus zullen er daarvoor geen PD 

wedstrijden of opvulwedstrijden gespeeld worden. 

 

Als algemene richtlijn voor de 1e klasse en lager wordt het volgende aangehouden: 

De kampioen promoveert, de nummers 11 en 12 degraderen. Bij een poule met minder dan 

11 teams degradeert het als laatste geëindigde team en handhaaft het team dat een-na-

laatste is geworden zich. 
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3. Zij-instroom 
Jaarlijks komt meermaals de vraag of er ruimte gecreëerd kan worden in de 3e 

divisie/promotieklasse dames en heren voor ‘zij-instromers’. Met zij-instromers wordt 

bedoeld nieuw samengestelde teams met allemaal (oud) leden die eerder op een hoger 

niveau hebben gespeeld. Dit wordt dan een nieuw team die de mogelijkheid wordt geboden 

om te strijden voor een plekje op een hoger niveau. 

 

Een vereniging die hiervoor in aanmerking wil komen kan een “zij-instroom” team 

aanmelden. Dit dient uiterlijk 1 april 2023 schriftelijk aan de Organisator kenbaar gemaakt te 

worden. Gebruik hiervoor het zi j-instroom team aanmeldformulier (per 1 maart 2023 

beschikbaar). 

 

Per 24 teams in de 3e divisie en promotieklasse wordt er 1 plaats gecreëerd voor een “zij-

instroom team”, dit leidt tot onderstaande: 

- 2 poules 3e divisie   → 1 plaats 

- 4 poules promotieklasse  → 2 plaatsen 

 

Deze plaatsen worden gecreëerd om mee te spelen bij de PD wedstrijden voor de 

betreffende klasse. 

De teams worden vervolgens ook meegenomen in de eventuele opvulvolgorde en hebben 

het recht op een plek in de naast lagere klasse mochten ze de PD wedstrijden niet winnen. 

 

Het aantal teams dat speelt in de PD wedstrijden kan hierdoor variëren en ook het aantal 

beschikbare plekken waarvoor gespeeld wordt kan variëren. 

 

 

4. Afzien van het spelen van PD wedstrijden 
Een vereniging waarvan een team niet wenst deel te nemen aan PD wedstrijden, dient dit 

uiterlijk 1 april 2023 schriftelijk aan de Organisator kenbaar te maken. Gebruik hiervoor het 

PD afmeldformulier (per 1 maart 2023 beschikbaar). Dit betekent dat afgezien wordt van de 

mogelijkheid om een promotieplaats te verwerven dan wel dat zonder het spelen van de 

wedstrijd(en) gedegradeerd wordt naar de naast lagere klasse. Na het verstrijken van 

genoemde termijn wordt het team geacht aan de PD wedstrijden deel te nemen en ook 

gevolg te geven aan de resultaten van deze wedstrijden. 

Wanneer blijkt dat een team dat heeft afgezien van deelname aan de PD wedstrijden 

kampioen wordt, zal dit team alsnog promoveren. 

 

https://www.formdesk.com/nevobo/hoger-instroom
http://www.formdesk.com/Nevobo/West_Afmelden_PD


 

Concept PD regeling seizoen 2022 - 2023 | update: 2-11-2022 4 

Een team dat niet uiterlijk 1 april 2023 heeft afgezegd voor het spelen van PD wedstrijden en 

daarna alsnog afzegt of in het geheel niet opkomt voor de geprogrammeerde wedstrijd(en) 

verliest alle rechten en wordt niet opgenomen in een rangorde voor opvulling van de 

desbetreffende klasse en mag het volgende seizoen niet promoveren. 

 

Indien het als 2e geëindigde team niet in aanmerking wil komen voor het spelen van PD 

wedstrijden of niet mag deelnemen, gaat dit recht over naar het als 3e geëindigde team. 

 

Als de nummer 3 in de eindstand minder dan een week vóór de geplande PD wedstrijden het 

bericht ontvangt om deel te nemen aan de PD wedstrijden mag hiervan zonder 

consequenties afzien. De nummer 2 die zich last minute heeft teruggetrokken voor het 

spelen van PD wedstrijden mag het volgende seizoen niet promoveren. 

 

Teams die op de 4e of lagere plaats eindigen komen niet in aanmerking voor het spelen van 

PD wedstrijden. 

 

Indien een nummer 10 niet wil deelnemen aan de PD wedstrijden, is dit team gedegradeerd 

en wordt het niet vervangen. Er zal dan met minder teams om de beschikbare plaatsen 

gespeeld gaan worden. 

 

 

5. Teams van dezelfde vereniging in een PD poule 
Indien uit het concept promotie-/degradatieschema voortvloeit dat teams van een zelfde 

vereniging in dezelfde promotie-/degradatie poule worden ingedeeld zal de Organisator één 

der volgende maatregelen nemen: 

1. Zo mogelijk er door herindeling voor zorgen dat niet meer dan één team van dezelfde 

vereniging in een promotie-/degradatie poule uitkomt; 

2. Indien uitvoering van het onder punt 1 gestelde niet mogelijk is het wedstrijdschema 

zo aan te passen dat de wedstrijd(en) tussen teams van dezelfde vereniging gespeeld 

wordt/worden vóór de overige wedstrijden in die poule. 
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6. Uitwerking promotie- en degradatieregeling 2022-2023 
 

Dames 
2e divisie  

De 2e divisie poule 2CD bestaat uit teams welke behoren tot de regio West en Zuid. 

 

De op de 10e plaats geëindigde teams spelen PD wedstrijden met de op de 2e plaats 

geëindigde teams uit de 3e divisie voor handhaving of degradatie. 

 

De op de 11e en 12e plaats geëindigde teams degraderen naar de 3e divisie. 

 

Er is 1 team uit regio West die in een andere 2e divisie poule speelt (VCV in 2BD). Als dit team 

degradeert komt het in de 3e divisie regio West. 

 

3e divisie 

Er promoveren 2 kampioenen naar de 2e divisie. 

 

De op de 2e plaats geëindigde teams spelen PD wedstrijden met de op de 10e plaats 

geëindigde team uit de 2e divisie West voor promotie of handhaving. 

 

De op de 10e plaats geëindigde teams spelen PD wedstrijden met de op de 2e plaats 

geëindigde teams uit de promotieklasse en een zij-instroom team (indien aanwezig) voor 

handhaving of degradatie. 

 

De op de 11e en 12e plaats geëindigde teams degraderen naar de promotieklasse. 

 

Promotieklasse 

Er promoveren 4 kampioenen naar de 3e divisie. 

 

De op de 2e plaats geëindigde teams spelen PD wedstrijden met de op de 10e plaats 

geëindigde teams uit de 3e divisie en een zij-instroom team (indien aanwezig) voor promotie 

of handhaving. 

 

De op de 10e plaats geëindigde teams spelen PD wedstrijden met de op de 1e plaats 

geëindigde teams uit de 1e klasse en de zij-instroom teams (indien aanwezig) voor 

handhaving of degradatie. 

 

De op de 11e en 12e plaats geëindigde teams degraderen naar de 1e klasse. 
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1e klasse 

De kampioenen van de 1e klasse spelen PD wedstrijden met de op de 10e plaats geëindigde 

teams uit de promotieklasse en de zij-instroom teams (indien aanwezig) voor promotie of 

handhaving. 

 

 

Heren 

2e divisie 

De 2e divisie poule 2CH bestaat uit teams welke behoren tot de regio West en Zuid. 

 

De op de 10e plaats geëindigde teams spelen PD wedstrijden met de op de 2e plaats 

geëindigde teams uit de 3e divisie voor handhaving of degradatie. 

 

De op de 11e en 12e plaats geëindigde teams degraderen naar de 3e divisie. 

 

Er zijn 2 teams uit regio West die in een andere 2e divisie poule speelt (VV Utrecht HS2 in 2BH 

en ZVH HS2 in 2DH). Als een van deze teams degradeert komt het in de 3e divisie regio West. 

 

3e divisie 

Er promoveren 2 kampioenen naar de 2e divisie. 

 

De op de 2e plaats geëindigde teams spelen PD wedstrijden met de op de 10e plaats 

geëindigde team uit de 2e divisie West voor promotie of handhaving. 

 

De op de 10e plaats geëindigde teams spelen PD wedstrijden met de op de 2e plaats 

geëindigde teams uit de promotieklasse en een zij-instroom team (indien aanwezig) voor 

handhaving of degradatie. 

Als zowel VV Utrecht HS2 als ZVH HS2 degraderen uit de 2e divisie, dan zullen de op de 10e 

plaats geëindigde teams uit de 3e divisie degraderen en de op de 9e plaats geëindigde teams 

PD wedstrijden spelen. 

 

De op de 11e en 12e plaats geëindigde teams degraderen naar de promotieklasse. 
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Promotieklasse 

Er promoveren 4 kampioenen naar de 3e divisie. 

 

De op de 2e plaats geëindigde teams spelen PD wedstrijden met de op de 10e plaats 

geëindigde teams uit de 3e divisie en een zij-instroom team (indien aanwezig) voor promotie 

of handhaving. 

 

De op de 10e plaats geëindigde teams spelen PD wedstrijden met de zij-instroom teams 

(indien aanwezig) voor handhaving of degradatie. 

Als zowel VV Utrecht HS2 als ZVH HS2 degraderen uit de 2e divisie, dan zullen de op de 10e 

plaats geëindigde teams uit de Promotieklasse degraderen en de op de 9e plaats geëindigde 

teams PD wedstrijden spelen. 

 

De op de 11e en 12e plaats geëindigde teams degraderen naar de 1e klasse. 

 

1e klasse 

Er promoveren 9 kampioenen naar de promotieklasse. 

 

 

7. Speelzalen PD-/opvullingswedstrijden 
De PD-/opvullingswedstrijden worden gespeeld in door de Organisator aan te wijzen 

(centrale) speelzalen, waarbij de mogelijkheid bestaat dat er door een team wedstrijden 

worden gespeeld in een zaal waarin tijdens de competitie de thuiswedstrijden zijn gespeeld. 

In de zalen zullen de velden opgebouwd en afgebroken moeten worden. Voor het opbouwen 

geldt dat het eerstgenoemde team (thuisspelend) bij de eerste wedstrijd ook 

verantwoordelijk is voor de opbouw van het speelveld. Bij het afbreken geldt dat het 

eerstgenoemde team (thuisspelend) bij de laatste wedstrijd ook verantwoordelijk is voor de 

afbouw van het speelveld. 

 

 

8. Data en speelhallen PD-/opvullingswedstrijden 
29 april 2023 

 

Locaties nog niet bekend. 
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9. Regels PD-/opvullingswedstrijden 
Indien sprake is van twee teams wordt één wedstrijd gespeeld om 3 gewonnen sets  

(best-of-five) tenzij de organisator anders heeft beschreven. 

Bij poulewedstrijden met 3, 4 of 5 teams wordt er gespeeld om twee gewonnen sets  

(best-of-three). Indien sprake is van een gelijke stand (1-1) wordt de derde set gespeeld tot 

15 punten met twee punten verschil. 

Voor deze wedstrijden geldt dat de winnaar (bij een 2-0 of 2-1 wedstrijduitslag) 2 punten en 

de verliezer 0 punten ontvangt. 
 

De plaatsingsvolgorde bij de wedstrijden wordt, indien twee of meer teams met een gelijk 

wedstrijdpuntentotaal eindigen in de poule, in de aangegeven volgorde vastgesteld: 

• setquotiënt (gewonnen sets gedeeld door verloren sets) in de poule; 

• het puntenquotiënt (gewonnen punten gedeeld door verloren punten) in de poule; 

• het (de) onderlinge wedstrijdresult(a)at(en); 

• het setquotiënt van de onderlinge wedstrijd(en); 

• het puntenquotiënt van de onderlinge wedstrijd(en); 

• Indien dan nog steeds teams gelijk eindigen, wordt een beslissingswedstrijd gespeeld. 
(Best of Three) 

 

Indien als gevolg van gebrek aan informatie een wedstrijd, zonder protest van een der teams 

voor of tijdens de wedstrijd (aan te tekenen op het wedstrijdformulier) vroegtijdig (na 2 

gewonnen sets i.p.v. 3) of juist te laat (na 3 gewonnen sets i.p.v. 2) beëindigt blijft het 

eindresultaat staan. Het wedstrijdresultaat wordt dus NIET gecorrigeerd. Slechts in geval van 

tijdig protest is dat mogelijk. 

 

Indien een team niet opkomt bij de PD-wedstrijden of opvullingwedstrijden, word(t) (en) de 

wedstrijd(en) verloren verklaard en het team van verdere deelname en mogelijkheid tot 

promotie uitgesloten. Indien een team niet opkomt bij een beslissingswedstrijd wordt de 

wedstrijd verloren verklaard. Een team dat niet (tijdig) heeft afgezegd voor het spelen van 

promotie-/degradatie- of opvullingswedstrijden en daarna alsnog afzegt of in het geheel niet 

opkomt voor de geprogrammeerde wedstrijd(en) verliest alle rechten en wordt niet 

opgenomen in een rangorde voor opvulling van de desbetreffende klasse en mag het 

volgende seizoen niet promoveren. 
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10. Regeling Scheidsrechters en Tellers 
De aanwijzing van de scheidsrechters, door de regio arbitrage of verenigingen, wordt 

conform de "Leidraad 3.3 Bevoegdheid van leiden van wedstrijden (officials) van regio West" 

geregeld. 

 

De wedstrijden voor plekken in de 3e divisie en promotieklasse worden geleid door 

scheidsrechters die door de regio arbitrage zijn aangewezen. 

 

Het concept wedstrijdprogramma wordt uiterlijk woensdag 5 april 2023 gepubliceerd en 

definitief uiterlijk woensdag 19 april 2023. 

 

 

11. Gebruik DWF 
Bij alle wedstrijden wordt gebruik gemaakt van het DWF en de optie resultaat invoeren of live 

bijhouden. Het eerste genoemde team per wedstrijd is verantwoordelijk voor het meenemen 

van een smartphone, tablet of laptop om het DWF gebruik mogelijk te maken. 

 


