Promotie- en degradatieregeling seizoen 2020/2021
versie 20-08-2020

EREDIVISIE DAMES
Er wordt na de reguliere competitie een nacompetitie gespeeld.
Nacompetitie kampioenspoule 1 t/m 8
-

Teams zijn direct geplaatst voor de 1/8 finales van de landelijke bekercompetitie in het seizoen
2021/2022.
Indien een vereniging met een team in de kampioenspoule van de nacompetitie eredivisie een 2 e
team heeft dat uitkomt in de eerste divisie, kan het team van betrokken vereniging niet in
aanmerking komen voor promotie naar de eredivisie.

Ronde 1 (volledige competitie)
Poule A
nr. 1
nr. 4
nr. 6
nr. 8

punten
3
2
1
0

Poule B
nr. 2
nr. 3
nr. 5
nr. 7

punten
3
2
1
0

Ronde 1.1

Speelschema nacompetitie kampioenspoule
poule A
poule B
Datum:
nr. 1
nr. 6
nr. 2
nr. 5
3-4 april
nr. 4
nr. 8
nr. 3
nr. 7
3-4 april

ronde 1.2

nr. 6
nr. 8

nr. 4
nr. 1

nr. 5
nr. 7

nr. 3
nr. 2

10-11 april
10-11 april

ronde 1.3

nr. 4
nr. 8

nr. 1
nr. 6

nr. 3
nr. 7

nr. 2
nr. 5

24-25 april
24-25 april

ronde 1.4

nr. 1
nr. 6

nr. 4
nr. 8

nr. 2
nr. 5

nr. 3
nr. 7

1-2 mei
1-2 mei

ronde 1.5

nr. 4
nr. 1

nr. 6
nr. 8

nr. 3
nr. 2

nr. 5
nr. 7

8-9 mei
8-9 mei

ronde 1.6

nr. 6
nr. 8

nr. 1
nr. 4

nr. 5
nr. 7

nr. 2
nr. 3

15-16 mei
15-16 mei
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Ronde 2 (BOT 2 Kruisfinale en rangorde)
Rangorde
ronde 2.1
Rangorde
ronde 2.2

A/B2
A/B3
A/B4
A/B2
A/B3
A/B4

A/B2
A/B3
A/B4
A/B2
A/B3
A/B4

(
(
(
(
(
(

C)
D)
E)
C)
D)
E)

Datum
22-23 mei
22-23 mei
22-23 mei
29-30 mei
29-30 mei
23-30 mei

Winnaar C = nummer 3 in rangorde
Verliezer C = nummer 4 in rangorde
Winnaar D = nummer 5 in rangorde
Verliezer D = nummer 6 in rangorde
Winnaar E =nummer 7 in rangorde
Verliezer E = nummer 8 in rangorde
NOOT: Voor alle kruiswedstrijden en BOT (2) geldt: Het hoogst geëindigde team in de reguliere
competitie start met een uitwedstrijd.
Ronde 2 (BOT 3)
Winnaar A tegen winnaar B spelen in een BOT (3) om het Nederlands kampioenschap.

BOT
ronde 2.1

Datum
winnaar A/B Winnaar A/B 22-23 mei

BOT
ronde 2.2

Winnaar A/B Winnaar A/B

29-30 mei

BOT
ronde 2.3

Winnaar A/B Winnaar A/B

12-13 juni

NOOT: Voor de BOT(3) wedstrijden geldt: Het hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start
met een thuiswedstrijd.
* Planning BOT (3) gaat in afstemming met NOS
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Nacompetitie degradatiepoule 9 t/m 12
Ronde 1 (volledige competitie)
Degradatie
Poule
nr. 9
nr. 10
nr. 11
nr. 12

punten
3
2
1
0

Speelschema Degradatie
poule
Ronde 1.1
nr. 9
nr. 11
nr. 10 nr. 12

-

Datum
3-4 april
3-4 april

ronde 1.2

nr. 11
nr. 12

nr. 10
nr. 9

10-11 april
10-11 april

ronde 1.3

nr. 10
nr. 12

nr. 9
nr. 11

24-25 april
24-25 april

ronde 1.4

nr. 9
nr. 11

nr. 10
nr. 12

1-2 mei
1-2 mei

ronde 1.5

nr. 10
nr. 9

nr. 11
nr. 12

8-9 mei
8-9 mei

ronde 1.6

nr. 11
nr. 12

nr. 9
nr. 10

15-16 mei
15-16 mei

-

de nummers 9 en 10 plaatsen zich direct voor de 1/8 finales van de landelijke bekercompetitie in
het seizoen 2021/2022
de nummer 12 degradeert naar de Eerste divisie

-

Verdeling EC plaatsen (uitgaande van 1 EHF European League en 3 EHF European Cup):

-

de landskampioen kwalificeert zich direct voor de EHF European League.
de nummer 2 van de nacompetitie kwalificeert zich direct voor de EHF European Cup.
de nummer 3 van de nacompetitie kwalificeert zich direct voor de EHF European Cup.
de bekerwinnaar kwalificeert zich direct voor de EHF European Cup.
Indien de bekerwinnaar gelijk is aan de nr. 1, 2 of 3 van de nacompetitie gaat deze EHF European
Cup plaats naar de verliezend bekerfinalist

Bij terugtrekking van een vereniging (team) uit de eredivisie promoveert de eerstvolgende in de
eindrangschikking van de eerste divisie en dat geen team in de eredivisie heeft, eveneens
rechtstreeks naar de eredivisie.
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BENE-League en HandbalNL-League
Er wordt rondom de BENE-League als volgt een HandbalNL-League gespeeld.
HandbalNL-League t.b.v. nationaal kampioenschap
Ronde 1 (volledige competitie)
De Nederlandse nummers 1 t/m 5 van de BNL competitie spelen een HandbalNL-League voor het
nationaal kampioenschap.
Speelschema HandbalNL-League
poule

Datum
5-6 september
5-6 september

ronde 1

JD Techniek/Hurry Up
Green Park/Handbal Aalsmeer

KRAS/Volendam
KEMBIT-LIONS

ronde 2

Green Park/Handbal Aalsmeer
KEMBIT-LIONS

Herpertz/ Bevo HC
JD Techniek/Hurry Up

12-13 september
12-13 september

ronde 3

Herpertz/ Bevo HC
KEMBIT-LIONS

JD Techniek/Hurry Up
KRAS/Volendam

19-20 september
19-20 september

ronde 4

KRAS/Volendam
JD Techniek/Hurry Up

Herpertz/ Bevo HC
Green Park/Handbal Aalsmeer

26-27 september
26-27 september

ronde 5

Herpertz/ Bevo HC
Green Park/Handbal Aalsmeer

KEMBIT-LIONS
KRAS/Volendam

ronde 6

KRAS/Volendam
KEMBIT-LIONS

JD Techniek/Hurry Up
Green Park/Handbal Aalsmeer

3-4 oktober
3-4 oktober

ronde 7

KEMBIT-LIONS
KRAS/Volendam

Herpertz/ Bevo HC
Green Park/Handbal Aalsmeer

3-7 mei
3-7 mei

ronde 8

Herpertz/ Bevo HC
JD Techniek/Hurry Up

Green Park/Handbal Aalsmeer
KEMBIT-LIONS

8-9 mei
8-9 mei

ronde 9

JD Techniek/Hurry Up
KRAS/Volendam

Herpertz/ Bevo HC
KEMBIT-LIONS

15-16 mei
15-16 mei

Herpertz/ Bevo HC
Green Park/Handbal Aalsmeer

KRAS/Volendam
JD Techniek/Hurry Up

22-23 mei
22-23 mei

ronde 10

-

28 sept – 2 okt
28 sept – 2 okt

Nr. 1 en nr. 2 spelen in een BOT (3) om het Nederlands kampioenschap.
De nummers 1 t/m 5 van de BNL competitie zijn geplaatst voor de BNL competitie seizoen
2021/2022.
De nummers 1 t/m 5 zijn rechtstreeks geplaatst voor de 1/8 finales van de landelijke
bekercompetitie 2021/2022.
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Ronde 2 (BOT 3)
Nr. 1 en nr. 2 spelen in een BOT (3) om het Nederlands kampioenschap.
Datum
29/30 mei

BOT
ronde 2.1

nr. 1

nr. 2

BOT
ronde 2.2

nr. 2

nr.1

5-6 juni

BOT
ronde 2.3

nr.1

nr.2

12-13 juni

* Planning BOT (3) gaat in afstemming met NOS
Verdeling EC plaatsen (uitgaande van 1 EHF European League en 3 EHF European Cup):
- de landskampioen kwalificeert zich direct voor de EHF European League;
- de nr. 2 van de nacompetitie kampioenspoule kwalificeert zich direct voor de EHF European Cup
- de nr. 3 van de nacompetitie kampioenspoule kwalificeert zich automatisch voor de EHF European
Cup
- de bekerwinnaar kwalificeert zich automatisch voor de EHF European Cup. Indien de bekerwinnaar
gelijk is aan de nr. 1, 2 of 3 van de nacompetitie kampioenspoule gaat deze EHF European Cup
plaats naar de verliezend bekerfinalist.
EREDIVISIE HEREN.
De nummer 1 van de heren eredivisie promoveert naar de BENE-League.
Indien nummer 1 van de hereneredivisie is uitgesloten van deelname aan de BENE-League en
derhalve niet kan promoveren, wordt deze vervangen door het eerstvolgende team in de
eindrangschikking van de heren eredivisie.
- 2e teams die al een 1e team in de BNL competitie hebben zijn van deelname uitgesloten.
- Deze wordt vervangen door het eerstvolgende team in de eindrangschikking van de eredivisie.
De nummers 1 t/m 5 van de Eredivisie zijn rechtstreeks geplaatst voor de 1/8 finales van de landelijke
bekercompetitie 2021/2022
De nummer 16 degradeert rechtstreeks naar de Eerste divisie
-

Indien een vereniging met een team dat uitkomt in de eredivisie geëindigd is op plaats 2 t/m 15,
een 2e team heeft dat uitkomt in de eerste divisie, kan het team van betrokken vereniging niet in
aanmerking komen voor promotie naar de eredivisie.

Bij terugtrekking van een vereniging (team) uit de eredivisie promoveert de eerstvolgende in de
eindrangschikking van de eerste divisie en dat geen team in de eredivisie heeft, eveneens
rechtstreeks naar de eredivisie.
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EERSTE DIVISIE
Dames
- de nummer 1 is kampioen en promoveert rechtstreeks naar de eredivisie;
- de nummers 15 en 16, degraderen rechtstreeks naar de tweede divisie;
Indien een vereniging met een team dat uitkomt in de eredivisie, een 2e team heeft dat uitkomt in de
eerste divisie, kan het team van betrokken vereniging niet in aanmerking komen voor promotie naar
de eredivisie.
Indien een team kampioen wordt en niet kan promoveren naar de eredivisie promoveert de
eerstvolgende op de ranglijst, mits die geen team in de eredivisie heeft, alsnog rechtstreeks naar de
eredivisie.
Heren
- de nummer 1 is kampioen en promoveert rechtstreeks naar de eredivisie;
- de nummer 2 promoveert eveneens rechtsreeks naar de eredivisie;
- de nummer 16 degradeert rechtstreeks naar de tweede divisie;
Indien een team kampioen wordt en niet kan promoveren naar de eredivisie promoveert de
eerstvolgende op de ranglijst, mits die geen team in de eredivisie heeft, alsnog rechtstreeks naar de
eredivisie.

TWEEDE DIVISIE
Dames
- de nummer 1 is kampioen en promoveert rechtstreeks naar de eerste divisie;
- de nummers 10, 11 en 12 degraderen rechtstreeks naar de Hoofdklasse;
Indien een vereniging een 1e team heeft dat uitkomt in de eerste divisie, kan het team in de tweede
divisie niet in aanmerking komen voor promotie naar de eerste divisie Deze plaats wordt overgenomen
door het eerstvolgende team in de eindrangschikking.
Heren
- de nummer 1 is kampioen en promoveert rechtstreeks naar de eerste divisie;
- de nummers 11 spelen een beslissingswedstrijd op neutraal terrein voor behoud in de Tweede
divisie;
- de nummers 12 degraderen rechtstreeks naar de Hoofdklasse.
Indien een vereniging een 1e team heeft dat uitkomt in de eerste divisie, kan het team in de tweede
divisie niet in aanmerking komen voor promotie naar de eerste divisie Deze plaats wordt overgenomen
door het eerstvolgende team in de eindrangschikking.
HOOFDKLASSE
Dames
- de 6 kampioenen van de Hoofdklassen promoveren rechtstreeks naar de tweede divisie;
- de nummers 12 degraderen rechtstreeks naar de Regio Eerste klasse; daar waar een poule uit 11
bestaat degradeert het team dat zich tussentijds heeft teruggetrokken direct.
- de 6 nummers 11 spelen een beslissingstoernooi op neutraal terrein om rangorde en behoud in de
hoofdklasse.
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Heren
- de 4 kampioenen van de Hoofdklassen promoveren rechtstreeks naar de tweede divisie;
- de nummers 12 degraderen rechtstreeks naar de Regio Eerste klasse; daar waar een poule uit 11
bestaat degradeert het team dat zich tussentijds heeft teruggetrokken direct.
- de 4 nummers 11 spelen een beslissingstoernooi op neutraal terrein om rangorde en behoud in de
hoofdklasse.
EERSTE KLASSE
Dames / heren
- de nummer 1 is kampioen en promoveert rechtstreeks naar de Hoofdklasse;
- de degradatie uit de eerste klasse is afhankelijk van het aantal tweede klassen per regio. Ingeval er
één tweede klasse in de regio is, degradeert de nummer laatst uit de eerste klasse. Indien er twee
of meer tweede klassen in de regio zijn, degradeert men naar ratio (uitgaande van een volle poule).
Als er uit de Hoofdklasse meer dan 2 teams naar de eerste klasse in dezelfde regio degraderen, kan
versterkte degradatie plaatsvinden in die regio.
TWEEDE KLASSE
Dames / heren
- de nummer 1 is kampioen en promoveert naar de eerste klasse;
- de nummers laatst en voorlaatst (uitgaande van een volle poule) degraderen naar een poule in de
breedtesport.
Het staat de degradanten uit de tweede klasse vrij om ook het volgende seizoen weer in de tweede
klasse in te schrijven. Bij teveel inschrijvingen wordt er geloot tussen de degradanten en de nieuw
ingeschreven teams.
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LANDELIJKE A JEUGDDIVISIE
Dames
Er wordt na de reguliere competitie een nacompetitie gespeeld.
Ronde 1 (halve competitie) nr. 1 t/m 5 om landskampioenschap
Speelschema nacompetitie.
Speelschema kampioenschap
Datum
NC1

NC2

NC3

NC4

NC5

-

nr. 1

nr. 3

17-18 april

nr. 4

nr. 5

17-18 april

nr. 3

nr. 4

24-25 april

nr. 5

nr. 2

24-25 april

nr. 2

nr. 3

1-2 mei

nr. 4

nr. 1

1-2 mei

nr. 2

nr. 4

8-9 mei

nr. 5

nr. 1

8-9 mei

nr. 1

nr. 2

15-16 mei

nr. 3

nr. 5

15-16 mei

De winnaar van de nacompetitie is Nederlands Kampioen in deze categorie.
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Ronde 1 (halve competitie) nr. 6 t/m 10 om rangorde
Speelschema rangorde
Datum
NC 1

NC 2

NC 3

NC 4

NC 5

-

nr. 6

nr. 8

17-18 april

nr. 9

nr. 10

17-18 april

nr. 8

nr. 9

24-25 april

nr. 10

nr. 7

24-25 april

nr. 7

nr. 8

1-2 mei

nr. 9

nr. 6

1-2 mei

nr. 7

nr. 9

8-9 mei

nr. 10

nr. 6

8-9 mei

nr. 6

nr. 7

15-16 mei

nr. 8

nr. 10

15-16 mei

Rechtstreekse degradatie is afhankelijk van het aantal teams in de poule en het aantal
onderliggende topklassen

De landelijke jeugddivisie dames kent i.v.m. het aanbod vooralsnog een vrije inschrijving. Het aantal
teams in seizoen 2021/2022 in deze categorie is aanbod afhankelijk echter maximaal 16. De
kampioenen van de topklassen hebben het eerste recht om direct te promoveren naar de landelijke
jeugddivisie A. Indien het aantal nieuwe inschrijvingen het maximaal aantal teams overstijgt, wordt er
gespeeld om de resterende plaatsen. De degradanten mogen hier ook aan deelnemen.
Heren
- De kampioen van de landelijke jeugddivisie heren A is Nederlands Kampioen in deze categorie.
- De nummer laatst en voorlaatst van de landelijke jeugddivisie heren degraderen c.q. spelen om
behoud met eventuele nieuwe deelnemers
De landelijke jeugddivisie heren kent i.v.m. het aanbod vooralsnog een vrije inschrijving. Het aantal
teams in seizoen 2021/2022 in deze categorie is aanbod afhankelijk echter maximaal 16. Indien het
aantal nieuwe inschrijvingen het maximaal aantal teams overstijgt, wordt er gespeeld om plaatsen. De
degradanten mogen hier ook aan deelnemen.
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TOPKLASSE A
Dames
- De kampioenen van dames topklasse A promoveren, indien gewenst, direct naar de landelijke
jeugddivisie.
De dames topklasse kent in principe een vrije inschrijving. Het maximaal aantal teams in deze dames
topklasse is 12 teams. Indien het aantal nieuwe inschrijvingen het maximaal aantal teams overstijgt,
wordt er geloot, met dien verstande dat de degradanten uit de landelijke jeugddivisie dames verzekerd
zijn van een plaats in de dames topklasse.
Heren
- Deze categorie is niet van toepassing.
Jeugddivisie B en C
- De nummers laatst en voorlaatst degraderen in principe naar de onderliggende topklasse
De jeugddivisie B en C kent in principe een vrije inschrijving. Het maximaal aantal teams in de klasse
is 12 teams. Indien het aantal nieuwe inschrijvingen het maximaal aantal teams overstijgt, wordt er
geloot. De kampioenen van de topklasse in de betreffende categorie zijn verzekerd van een plaats in
de jeugddivisie.
TOPKLASSE B EN C
- De kampioenen van topklasse mogen promoveren naar de jeugddivisie in de betreffende
categorie.
De topklasse kent in principe een vrije inschrijving. Het maximaal aantal teams in de topklasse is 12
teams. Indien het aantal nieuwe inschrijvingen het maximaal aantal teams overstijgt, wordt er geloot,
met dien verstande dat de degradanten uit de landelijke jeugddivisie verzekerd zijn van een plaats in
de topklasse.
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ALGEMEEN:
Alle kampioenen van de wedstrijdsport promoveren rechtstreeks naar een hogere klasse. Van dit
standpunt wordt NIET afgeweken.
-

Er kunnen niet 2 teams van dezelfde vereniging in dezelfde poule uitkomen. Dit geldt eveneens
voor teams die met hun teams in een samenwerkingsovereenkomst deelnemen.

-

De regio tweede klasse maakt deel uit van de wedstrijdsport waarvoor verenigingen zich jaarlijks
kunnen aanmelden. De samenstelling van de tweede klasse kan hierdoor beïnvloed worden. Bij
teveel inschrijvingen wordt er geloot tussen de degradanten en de nieuw ingeschreven teams.

-

De verplichtingen van de competitie lopen van het begin tot het eind van de
promotie/degradatieregeling. Dit betekent dat men verplicht is te spelen voor rangorde- behouden/of promotie indien van toepassing. Behoud in een landelijke klasse betekent automatisch
deelname aan het volgende seizoen.

-

De twee laatste wedstrijden in de reguliere en nacompetitie kampioenspoule eredivisie dienen
gelijktijdig aan te vangen op zaterdagavond 20.00 uur. De situaties waarin wedstrijden verzet
moeten worden vanwege NOS of EC worden per geval bekeken. Uitgangspunt is dat verplaatsen
van de wedstrijden die gelijktijdig gespeeld dienen te worden alleen gebeurt indien dit vanuit
sportieve overwegingen noodzakelijk is.

-

In het weekend van 17/18 april 2021 zullen er wedstrijden worden gespeeld voor rangorde,
degradatie en behoud voor diverse klassen.

-

Wanneer er extra plaatsen vrijkomen in de tweede divisie en/of hoofdklasse, hebben teams die
gespeeld hebben voor behoud in deze klassen het 1e recht op de vrijgekomen plaats. Komen er
meerdere plaatsen vrij in de tweede divisie en/of hoofdklasse en zijn alle teams die gespeeld
hebben om behoud behouden, dan zullen de nrs. 2. van de onderliggende competitie spelen om
de vrijgekomen plaats. Het kan zijn dat het hierbij gaat om een plaats in een specifieke competitie
bijv. tweede divisie A of B of hoofdklasse A, B, C, D, E of F.

-

Rechtstreeks gedegradeerde teams komen niet in aanmerking voor handhaving.
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Wedstrijdreglement
Artikel 43 – Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie
1. Het Bondsbestuur stelt de promotie- en degradatie, en kampioenschapsregeling vast.
2. Vóór aanvang van de competitie wordt promotie- en degradatie, en kampioenschapsregeling in
het door het Bondsbestuur voor publicatie aangewezen medium bekend gemaakt.
3. De rangorde in een competitie wordt bepaald door het aantal behaalde punten. Is het
puntenaantal gelijk, dan wordt, tenzij in de door het Bondsbestuur vastgestelde promotie- en
degradatieregeling anders is bepaald, de rangorde bepaald door;
a. het doelsaldo
b. indien het doelsaldo gelijk is, door het doelgemiddelde
c. indien het doelgemiddelde gelijk is, door een door het Bondsbestuur vastgestelde
beslissingswedstrijd op neutraal terrein.
d. indien de competitie in één of meer klasse/divisies vroegtijdig wordt beëindigd, wordt de
rangorde (eindstand) in die klasse/divisies bepaald op de helft (anderhalve competities
worden in eerste instantie bepaald op 1/3 en wanneer er 2/3 is gespeeld op 2/3). van het
aantal voor deze klasse/divisie vastgestelde wedstrijden in de competitie. De eerder
vastgestelde promotie-/degradatieregeling wordt hiermee toegepast. Wanneer er in één of
meerdere competities in de wedstrijdsport dames senioren minder dan de helft (anderhalve
competities 1/3 of 2/3) van de wedstrijden is gespeeld, worden alle wedstrijdsport dames
senioren competities als niet gespeeld beschouwd en zal er geen promotie en/of degradatie
plaatsvinden.
Wanneer er in één of meerdere competities in de wedstrijdsport heren senioren minder dan de
helft (anderhalve competities 1/3 of 2/3) van de wedstrijden is gespeeld, worden alle
wedstrijdsport heren senioren competities als niet gespeeld beschouwd en zal er geen
promotie en/of degradatie plaatsvinden.
Daar waar wedstrijden voor promotie en/of degradatie noodzakelijk zijn om de rangorde te
bepalen, wordt deze nu verkregen door het wedstrijdquotiënt. Indien dat gelijk is het
doelsaldo. Indien doelsaldo gelijk is, het doelgemiddelde.
4. Voor een gewonnen wedstrijd krijgt het winnende team twee punten. Bij een gelijkspel krijgt elk
team een punt. Voor een verloren wedstrijd krijgt het verliezende team geen punten.
5. Onder doelsaldo wordt verstaan het aantal doelpunten ‘voor’ verminderd met het aantal
doelpunten ‘tegen’, waarbij het team met het hoogste doelsaldo het winnende team is. Onder
doelgemiddelde wordt verstaan het aantal doelpunten ‘voor’ delen door het aantal doelpunten
‘tegen’, waarbij het team met het laagste doelgemiddelde het winnende team is. Onder
wedstrijdquotiënt wordt verstaan het aantal behaalde punten delen door het aantal gespeelde
wedstrijden, waarbij het team met het hoogste quotiënt het winnende team is.
6. Indien een beslissing van een wedstrijd moet worden verkregen door het nemen van 7meterworpen, dan worden deze genomen op de wijze zoals bepaald in de handbalspelregels.
Ingeval tussen meer dan twee teams een beslissing moet worden verkregen door het nemen van
7-meterworpen, zullen deze worden genomen op een bij besluit van het Bondsbestuur te bepalen
wijze.
7. Het Bondsbestuur is bevoegd bijzondere eisen te stellen aan de inrichting van de speelvelden
waarop beslissingswedstrijden worden gespeeld.
8. Indien in een speelseizoen door de samenstelling van groepen van teams bijzondere maatregelen
vereist zijn in verband met de promotie of degradatie, dan moeten deze maatregelen vóór
aanvang van de betreffende competitie in de betreffende officiële mededelingen worden
gepubliceerd.
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9. Teams met dispensatiespeler(s) kunnen geen aanspraak maken op het kampioenschap en
kunnen niet afgevaardigd worden naar een NK.

Arnhem, 20 augustus 2020
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