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Stijgen en dalen seizoen 2021–2022 Heren 
 

Voorafgaand 
 

Het aantal dalers vanuit Euro Millions League heeft geen enkele invloed op het aantal dalers in 
de lagere afdelingen.  Enkel Top Division Men 1 kan een wisselend aantal clubs tellen.  

 

Top Division Men 1  
 

Play-Offs 
 

De play-offs worden gespeeld met de eerste 8 geklasseerde ploegen uit de reguliere competitie 
in een “best of three” formule.  
 

Wedstrijden 1 en 2 worden respectievelijk op vrijdag en zondag gespeeld, de eventuele 
beslissende wedstrijd valt op dinsdag. In overleg met de clubs kan er, bij beslissing van het 
competitiemanagement, van deze formule afgeweken worden. 

 

1/4 finals: best of three:      A     B     C     D 

                   1 vs 8  2 vs 7  3 vs 6  4 vs 5 

                   8 vs 1  7 vs 2  6 vs 3  5 vs 4 

                evt.   1 vs 8  2 vs 7  3 vs 6  4 vs 5 

 

1/2 finals: best of three 

Deze worden gespeeld in 2 groepen, over 3 speeldagen 

Groep met “Winner A en Winner D” 

Groep met “Winner B en Winner C” 

De eerste wedstrijd zal gespeeld worden op het terrein van de hoogst geklasseerde ploeg na de 
reguliere competitie, de tweede wedstrijd op het terrein van de laagst geklasseerde ploeg en de 
eventueel derde wedstrijd opnieuw op het terrein van de hoogst geklasseerde ploeg.  

 

Final round, best of three:  

De eerste wedstrijd zal gespeeld worden op het terrein van de hoogst geklasseerde ploeg na de 
reguliere competitie, de tweede wedstrijd op het terrein van de laagst geklasseerde ploeg en de 
eventueel derde wedstrijd opnieuw op het terrein van de hoogst geklasseerde ploeg. 

 

Dalers 

De ploegen die op de voorlaatste (13) en laatste plaats (14) staan dalen naar TDM2.  

 
Indien ploegen afzien van hun deelname in Top Division Men 1, dan worden de vacante plaatsen 

in volgorde ingenomen door : 

• De dalers uit Top Division Men 1 (volgens rangschikking) indien de licentie behaald 
wordt. 

• Bijkomende stijger(s) uit TDM2 die de licentie behaalden 
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Top Division Men 2 
 

Stijgers 
 
De kampioen van elke reeks stijgt naar Top Division Men 1 (verplichte stijgers).  

 
Een eventuele bijkomende stijger wordt aangeduid door het spelen van een testwedstrijd  op 
een neutraal terrein. Deze testwedstrijd wordt gespeeld tussen 2 ploegen die in de 
respectievelijke reeksen het hoogst en op dezelfde plaats gerangschikt staan.  

Een ploeg die weigert deel te nemen aan de testwedstrijd mag vervangen worden door een 
lager geklasseerde ploeg uit dezelfde reeks, met uitzondering van de ploegen die moeten dalen. 

  

Dalers 

De laatst gerangschikt ploeg in TDM2 A en B worden ter beschikking gesteld van Basketbal 

Vlaanderen of AWBB. 
 

De voorlaatst gerangschikte ploeg van elke reeks speelt een testmatch top een neutraal terrein. 
De verliezer van deze wedstrijd wordt ter beschikking gesteld van Basketbal Vlaanderen of 
AWBB. 

 
Indien een ploeg afziet van haar deelname of geen licentie behaalt voor Top Division Men 2, dan 

zal deze ploeg vervangen worden door een andere ploeg van de regionale federatie waartoe zij 
behoort. 
Indien er geen enkele ploeg wenst te stijgen, dan kunnen de dalers uit Top Division 2,  

eventueel blijven (indien nodig kan er een testwedstrijd ingelast worden). Ze kunnen hierop 
enkel aanspraak maken indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals in het competitieboek 
voorzien, t.t.z. de licentie behalen en de overeenkomst ondertekenen die de goedkeuring 

inhoudt van het integrale competitieboek en zijn bijlagen. 
 

 

Stijgen naar Top Division Men 2 
 

Basketbal Vlaanderen en AWBB kunnen elk 2 stijgers aanduiden. 
Deze stijgers moeten voldoen aan alle voorwaarden zoals beschreven in het competitieboek van 

TDM. (hetzij een licentie verwerven en een integrale goedkeuring van het competitieboek en 
zijn bijlagen binnen de vooropgestelde beschreven termijnen) 


