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Procedure toevoegen teams 
 

Elke vereniging heeft de mogelijkheid nieuwe teams toe te voegen aan een competitie. De 
procedure hiervoor verschilt per periode in de competitie. 
 
Voorafgaand aan (publicatie van) de competitie 

In april wordt bekend gemaakt wanneer de deadline is voor de opgave van teams voor het 
volgende seizoen. Deze deadline geldt voor zowel de (jongste) jeugdteams als de (jong) senioren 
en senioren 30/35/45+ teams. Ruim voor deze deadline krijgt elke vereniging via de secretaris en 
wedstrijdsecretaris meer informatie over de procedure van inschrijven. 
 
Na de inschrijvingsdeadline beginnen de competitieleiders met het indelen van de competitie. Na 
de inschrijvingsdeadline kan contact opgenomen worden met de competitieleider om alsnog 

(enkele) teams in te schrijven. 
 
Na publicatie of gedurende de competitie 
Belangrijkste advies is dat, indien je een extra team wilt toevoegen, je direct contact zoekt met de 
competitieleiding en de casus voorlegt. De betrokken competitieleider zal je berichten wat de 
mogelijkheden zijn. Schroom dus niet en zoek contact! 
 

Hieronder is per competitie meer informatie opgenomen. 
 
Jongste Jeugd & Jeugd 
Opgave van nieuwe teams is altijd mogelijk voorafgaand aan een herindelingsmoment: 

• (mogelijke) herindeling herfstvakantie: doorgeven voor 1 oktober 
• (mogelijke) herindeling winterstop: doorgeven voor 15 december 

Meer informatie over de competitieopzet binnen het eigen district vind je op de website van de 
KNHB onder promotie- en degradatieregelingen.  
 
Verder kun je contact zoeken met de competitieleiding als je op een ander moment een (jongste) 

jeugdteam wil toevoegen. De mogelijkheden, buiten de genoemde herindelingsmomenten, worden 
wel beperkt door het aantal aanwezige vrije plekken in een competitie.  
 

(Jong) Senioren & Senioren 30/35/45+ 
Bij de senioren spelen de meeste categorieën een competitie die voor het hele seizoen vaststaat 
(september tot en met juni). Tussentijds teams toevoegen behoort (over het algemeen) alleen tot 
de mogelijkheden in de klassen waar vrije plekken zijn en alleen als dit de competitie niet teveel 
beïnvloedt.  
 
Het is wel altijd mogelijk om in de winterstop (doorgeven voor 15 december!) teams toe te voegen 

aan de poules die heringedeeld worden in de winterstop. Meer informatie over de competitieopzet 
binnen het eigen district vindt je in de promotie-/degradatieregeling. 
 
N.B. Voor zowel Jeugd als (Jong) Senioren en Senioren 30/35/45+ geldt dat de competitieleider 
kan beslissen om teams die toegevoegd worden aan een lopende competitie buiten mededinging 
mee te laten spelen, omdat ze na start competitie worden toegevoegd en niet van invloed mogen 

zijn op de geldende promotie- en degradatieregeling voor die poule. 
 
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de competitieleiding. 

 
 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/promotie-en-degradatieregelingen-knhb
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