PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING JUNIOREN
VELDHOCKEY – SEIZOEN 2016-2017 – ZUID NEDERLAND
In dit document is de promotie- en degradatieregeling opgenomen voor de
districtscompetities van Zuid Nederland die worden gespeeld in seizoen 2016 – 2017. Onder
de districtscompetities vallen alle juniorencompetities met uitzondering van de Landelijke A
en B Competitie, alsmede de Super A en B Competitie. Deze competities starten na de
herfstvakantie en worden georganiseerd door het bondsbureau.
Dit document bevat de volgende onderdelen:
1. Structuur competitie
2. Meisjes A, Jongens A, Meisjes B en Jongens B
a. Herfstcompetitie 2016
b. Tussencompetitie Subtopklasse (vanaf de herfstvakantie)
c. Lentecompetitie 2017
d. Herfstcompetitie 2017
3. Meisjes C, Jongens C, Meisjes D en Jongens D
a. Herfstcompetitie 2016
b. Lentecompetitie 2017
c. Herfstcompetitie 2017
Indien er na het lezen van dit document vragen zijn, dan kan de wedstrijdsecretaris,
secretaris of het betrokken bestuurslid contact opnemen met het districtskantoor via het emailadres district-zn@knhb.nl.

1. STRUCTUUR COMPETITIE
De competitie is verdeeld in een Herfstcompetitie en een Lentecompetitie. De
Herfstcompetitie, die is ingedeeld aan de hand van promotie, degradatie, rating en de
inschrijvingen van de clubs, dient als plaatsingscompetitie voor de Lentecompetitie. In dit
document zijn alle regelingen opgenomen aan de hand waarvan deze indelingen worden
vastgesteld.
De indelingen voor de Herfstcompetitie worden ieder jaar besproken op de Perzische Markten
die ieder jaar in juni in de diverse regio’s plaatsvinden.
Enkele zaken vooraf:
•
Alle poules worden ingedeeld met 6 teams tenzij anders aangegeven;
•
De Topklasse, Subtopklasse en 1e klasse Herfstcompetitie in de A- en B-categorie
worden ingedeeld aan de hand van verworven rechten op basis van het voorgaande
seizoen. De verworven plekken dienen wel door de vereniging tijdens de indelingscyclus
tijdig, uiterlijk op inschrijfdatum, via de inschrijfmodule te worden aangevraagd. Anders
vervallen de rechten;
•
In de Topklassen en Subtopklassen in de A- en B-categorie wordt de poule-indeling
bepaald op basis van resultaten uit het voorgaande seizoen. De geplaatste teams worden
aan de hand van de positie waarop ze in de poule binnen de klasse van waaruit ze zich
plaatsen zijn geëindigd in een rangorde geplaatst. Indien meerdere teams binnen
dezelfde klasse maar binnen verschillende poules op dezelfde plaats zijn geëindigd wordt
conform de regels rondom bepaling rangorde binnen poules (zie bondsreglement A.3.2
en A.3.3) bepaald welk team welke positie in de rangorde inneemt;
•
De indeling van de Topklassen en Subtopklassen in de A- en B-categorie wordt gedaan
volgens vaste regels. Hierbij wordt in beginsel geen rekening gehouden met afstanden.
In de 1e klasse wordt slechts beperkt rekening gehouden met afstanden De overige
klassen in de A- en B-categorie en de volledige C- en D-categorie worden geografisch
ingedeeld;

•

•
•

•

•

Bij het indelen van de poules wordt als uitgangspunt gehanteerd dat er geen vrije
plekken mogen ontstaan in de poules in de Topklasse tot en met 1e klasse en de poules
met teams uit Zeeland en Limburg;
Er wordt getracht maximaal 2 Zuid Limburgse of Zeeuwse teams in een poule te zetten
indien de poule tevens uit Brabantse teams bestaat;
Voor alle categorieën geldt dat tweede teams zich niet kunnen plaatsen voor de
Topklasse, alsmede de Landelijke en Super competities. Derde teams kunnen zich niet
plaatsen voor Subtopklassen. Indien een eerste team in de Subtopklasse speelt, dan kan
een tweede team zich ook niet voor de Subtopklasse plaatsen;
In de Topklasse en Subtopklasse worden geen dispensaties vergeven voor spelers die te
oud zijn voor de categorie waarin wordt gespeeld. Kampioenen in de 1e klasse met
dispensatiespelers mogen niet promoveren naar de Subtopklasse. De nummers 2 krijgen
dan dit recht. Indien ook zij niet mogen promoveren dan vervalt het recht en wordt door
de competitieleiding bepaald wie promoveert;
Vanaf de 1e en lager geldt dat in de Lentecompetitie allereerst de teams die kampioen
zijn geworden (in rangorde gezet conform regels gesteld in het bondsreglement voor
ranglijsten) promoveren voor zover er plek is. Indien er dan nog vrije plekken zijn dan
promoveren nummers 2 die 2,5 punten of meer gemiddeld per wedstrijd hebben
behaald. Nog resterende posities worden ingevuld door gedegradeerde teams (niet
nummers laatst) die wederom in een rangorde zijn gezet van beste naar minste.
Nummers laatst degraderen derhalve altijd.

De competitieleider houdt zich het recht voor, gehoord de verenigingen, af te wijken van
onderstaande (promotie- en degradatieregelingen) indien dit leidt tot een beter passende
competitie gelet op de wensen van de verenigingen.

2. MEISJES A, JONGENS A, MEISJES B en JONGENS B
A
In
•
•
•
•
•

Herfstcompetitie 2016
de Herfstcompetitie worden de volgende klassen gevormd:
Topklasse (voorcompetitie Landelijk) – (3 poules met 4 teams);
Subtopklasse (2 poules);
1e klasse (maximaal 4 poules bij de jongens en maximaal 6 poules bij de meisjes);
2e en 3e klasse (aantal poules afhankelijk van het aantal inschrijvingen);
4e en 5e klasse (alleen bij meisjes – aantal poules afhankelijk van aantal inschrijvingen).

Structuur competitie:
•
De Topklasse speelt een volledige competitie van 6 wedstrijden tot aan de
herfstvakantie;
•
De Subtopklasse speelt een halve competitie van 5 wedstrijden tot aan de
herfstvakantie. Na de herfstvakantie wordt in een gewijzigde indeling een
Tussencompetitie Subtopklasse gespeeld (halve competitie van 5 wedstrijden);
•
De 1e klasse en lager speelt een volledige competitie van (maximaal) 10 wedstrijden.
Indeling & promotie- en degradatieregeling:
Topklasse
Indeling:
De deelnemende teams in deze klasse worden bepaald door de resultaten uit de
Lentecompetitie. De teams worden volgens een vaste indeling verdeeld over de 3 te vormen
poules. De teams worden aan de hand van de positie waarop ze in de poule binnen de klasse
van waaruit ze zich plaatsen zijn geëindigd in een rangorde geplaatst. Indien meerdere
teams binnen dezelfde klasse maar binnen verschillende poules op dezelfde plaats zijn
geëindigd dan wordt conform de reguliere regels rondom bepaling rangorde binnen poules
(zie bondsreglement A.3.2 en A.3.3) bepaald welk team welke positie in de rangorde
inneemt. Vervolgens worden de poules via een slangverdeling ingedeeld:
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Topklasse Poule A
JA, MA, JB, MB
Nr 1 Landelijk
Nr 2 Super A / B
Nr 3 Super A / B
Plek competitieleider

Topklasse Poule B
JA, MA, JB, MB
Nr 2 Landelijk
Nr 1 Super A / B
Nr 4 Super A / B
Nr 2 Subtopklasse

Topklasse Poule C
JA, MA, JB, MB
Nr 3 Landelijk
Nr 4 Landelijk
Nr 5 Super A / B
Nr 1 Subtopklasse

Aanvullende opmerkingen:
• Indien teams hun plek niet opeisen dan vervalt hun positie in de slangverdeling en
schuiven de rest van de rechthebbende teams één positie op. Nieuwe teams die de
plekken innemen die zijn ontstaan doordat bepaalde posities niet zijn ingenomen,
worden als laatste aan de slangverdeling toegevoegd;
• Indien er meerdere teams worden toegevoegd dan worden ook deze in een rangorde
geplaatst en aan de hand daarvan toegevoegd aan de slangverdeling;
• Het district heeft soms een extra (vijfde) deelnemer aan de Landelijke Competitie. Indien
dit in het voorafgaande seizoen het geval is dan plaatsen enkel de 4 teams die het best
hebben gepresteerd in de, respectievelijk, Super A of B Competitie en de nummer 5 niet.
De plek ter bepaling van de competitieleider blijft in stand;
• Over de plek ter bepaling van de competitieleider wordt voorafgaande aan de
indelingscyclus nadere informatie verstrekt.
Promotie en degradatie:
•
De nummers 1 van de 3 Topklassen plaatsen zich direct voor de Landelijke Competitie;
•
De nummers 2 van de 3 Topklassen spelen op zaterdag 15 oktober een play-off
toernooi. De winnaar van dit toernooi plaatst zich voor de Landelijke Competitie en de
beide verliezers plaatsen zich voor de, respectievelijk, Super A of B Competitie;
•
De nummers 3 van de 3 Topklassen plaatsen zich direct voor de, respectievelijk, Super
A of B Competitie;
•
De nummers 4 van de 3 Topklassen degraderen naar de tussencompetitie Subtopklasse.
•
Indien het district een vijfde plek in de Landelijke Competitie mag bezetten dan plaatst
ook het 2e team op het play-off toernooi zich voor de Landelijke Competitie. Dit is in
seizoen 2016 – 2017 niet aan de orde.
Subtopklasse
Indeling:
De deelnemende teams in deze klasse worden bepaald door de resultaten uit de
Lentecompetitie. De teams worden volgens een vaste indeling verdeeld over de 2 te vormen
poules. De teams worden aan de hand van de positie waarop ze in de poule binnen de klasse
van waaruit ze zich plaatsen zijn geëindigd in een rangorde geplaatst. Vervolgens worden de
teams om en om in de poules geplaatst. Indien mogelijk wordt gelet wordt op afstanden.
Subtopklasse Poule A
Subtopklasse Poule B
JA, MA, JB, MB
JA, MA, JB, MB
Nr 6 Super A / B
Nr 3 rangorde Subtopklasse
Nr 4 rangorde Subtopklasse
Nr 5 rangorde Subtopklasse
Nr 6 rangorde Subtopklasse
Nr 7 rangorde Subtopklasse
Nr 8 rangorde Subtopklasse
Kampioen 1e klasse
e
Kampioen 1 klasse
Kampioen 1e klasse
e
Kampioen 1 klasse
Plek competitieleider
Aanvullende opmerkingen:
• Het district heeft soms een extra (vijfde) deelnemer aan de Landelijke Competitie. In dit
geval worden de 2 minst presterende teams uit de, respectievelijk Super A of B,
geplaatst in de Subtopklasse. Indien dit in het voorafgaande seizoen het geval is dan
vervalt de plek ter bepaling van de competitieleider.
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•

Over de plek ter bepaling van de competitieleider wordt voorafgaande aan de
indelingscyclus nadere informatie verstrekt

Promotie en degradatie:
•
De nummers 1 van de 2 Subtopklassen spelen op zaterdag 15 oktober een play-off
wedstrijd tegen elkaar om de laatste plek in de, respectievelijk, Super A of B Competitie;
•
De nummers 2 tot en met 5 van de 2 Subtopklassen plaatsen zich voor de
tussencompetitie Subtopklasse na de herfstvakantie;
•
De nummers 6 van de 2 Subtopklassen degraderen in de herfstvakantie naar de 1e
klasse;
Aanvullende opmerkingen:
•
Indien het district een vijfde plek in de Landelijke Competitie mag bezetten dan plaatsen
beide nummers 1 van de 2 Subtopklassen zich direct voor de, respectievelijk, Super A of
B Competitie. De play-off wedstrijd vervalt dan. Daarnaast degradeert dan alleen de
minste nummer 6 van beide Subtopklassen;
•
2e teams kunnen zich niet plaatsen voor de, respectievelijk, Super A of B Competitie.
Indien een 2e team als 1e eindigt in een van beide Subtopklassen (tot aan de
herfstvakantie), dan plaatst de nummer 2 in die poule zich voor de play-off (of in geval
van een 5e plek in de Landelijke Competitie direct voor de, respectievelijk, Super A of B
Competitie);
•
Zoals eerder aangegeven is dit in seizoen 2016 – 2017 niet aan de orde.
1e klasse
Indeling:
In 2 poules wordt bij aanvang van de competitie een vrije plek gehouden voor de degradant
uit de Subtopklasse. Na de herfstvakantie wordt deze degradanten aan de poules
toegevoegd.
De klasse wordt grotendeels ingedeeld aan de hand van rating (op basis van de
voorafgaande lentecompetitie) en de inschrijvingen door de clubs in deze klasse. De nummer
5 en 6 van de Subtopklasse Lentecompetitie degraderen (ten minste) naar de 1e klasse
Herfstcompetitie tenzij de competitieleider ze een competitieleidersplek toekent in de
(Sub)Topklasse. De competitieleider deelt de laatste plekken in de 1e klasse in aan de hand
van bijzondere situaties en eventuele ontvangen verzoeken.
Promotie en degradatie:
•
Bij de meisjes: de 4 beste kampioenen van de 6 1e klassen plaatsen zich voor de
Subtopklasse Lentecompetitie;
•
Bij de jongens: de kampioenen van de 4 1e klassen plaatsen zich voor de Subtopklasse
Lentecompetitie;
•
In alle poules, zowel jongens als meisjes, degraderen de nummers 5 en 6 naar de 2e
klasse Lentecompetitie.
Aanvullende opmerkingen:
•
De in de herfstvakantie gedegradeerde teams kunnen zich niet meer plaatsen voor de
Subtopklasse Lentecompetitie. Zij spelen per definitie na de winter ook in de 1e klasse;
•
De 4 beste kampioenen bij de meisjes worden bepaald aan de hand van reguliere regels
rondom bepaling van rangorde binnen poules (zie bondsreglement A.3.2 en A.3.3). Het
kan echter zijn dat de rangorde wordt beïnvloed doordat er 2 poules binnen de 1e klasse
voor de herfstvakantie maar 5 teams bevatten. In dat geval worden de 4 beste
kampioenen bepaald aan de hand van het gemiddeld aantal punten per wedstrijd
waarbij in de poules met 5 teams het gemiddeld aantal punten wordt bepaald aan de
hand van de 5 gespeelde wedstrijden na de herfstvakantie;
•
Indien een degradant uit de Subtopklasse voor de herfstvakantie vervolgens na de
herfstvakantie in de 1e klasse op positie 5 of 6 eindigt maar gemiddeld meer punten
behaald dan de nummer 4 in de poule, dan handhaaft deze degradant zich in de 1e
klasse ten koste van een kampioen uit de 2e klasse.
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2e klasse en lager:
Indeling:
Deze klassen wordt ingedeeld aan de hand van rating en de inschrijvingen door de clubs.
Indien meer teams zijn ingeschreven dan waarvoor plek is, dan is rating leidend voor wie
zich plaatst. De competitieleider deelt de laatste plekken in aan de hand van bijzondere
situaties en eventuele ontvangen verzoeken.
Promotie en degradatie:
•
De beste nummers 1 van de lagere klassen plaatsen zich, voor zover plek, voor de
Lentecompetitie in de klasse erboven. Het aantal promovendi is afhankelijk van het
aantal beschikbare posities in de hogere klassen;
•
De nummers 5 en 6 (meisjes) of nummers laatst (jongens) degraderen naar de klasse
onder de huidige klasse tenzij ze reeds in de laagste klasse spelen;
•
Voor nadere uitleg zie het onderdeel “Structuur Competitie”.

B
Tussencompetitie Subtopklasse (vanaf herfstvakantie)
Indeling:
De deelnemende teams worden bepaald door de resultaten uit de Topklassen en
Subtopklassen Herfstcompetitie. De teams worden volgens een vaste indeling verdeeld over
de 2 te vormen poules. De teams worden aan de hand van de positie waarop ze in de poule
binnen de klasse van waaruit ze zich plaatsen zijn geëindigd in een rangorde geplaatst.
Vervolgens worden de teams om en om in de poules geplaatst. Indien mogelijk wordt gelet
wordt op afstanden.
Subtopklasse Poule A
Subtopklasse Poule B
JA, MA, JB, MB
JA, MA, JB, MB
Beste nr 4 Topklasse
2e nr 4 Topklasse
Minste nr 4 Topklasse
Nr 1 Subtopklasse (verliezer van Play-Off)
Nr 2 Subtopklasse
Nr 2 Subtopklasse
Nr 3 Subtopklasse
Nr 3 Subtopklasse
Nr 4 Subtopklasse
Nr 4 Subtopklasse
Nr 5 Subtopklasse
Nr 5 Subtopklasse
Indien het district een vijfde plek in de Landelijke Competitie mag bezetten dan plaatst ook
de beste nummer 6 van de 2 Subtopklassen zich voor de tussencompetitie Subtopklasse.
Zoals eerder aangegeven is dit voor seizoen 2016 – 2017 niet aan de orde.
Promotie en degradatie
•
De nummers 1 tot en met 4 plaatsen zich voor de Subtopklasse Lentecompetitie;
•
De nummers 5 en 6 degraderen naar de 1e klasse Lentecompetitie.

C
In
•
•
•
•

Lentecompetitie 2017
de Lentecompetitie worden de volgende klassen gevormd:
Subtopklassen (2 poules);
1e klasse (maximaal 4 poules bij de jongens en maximaal 6 poules bij de meisjes);
2e en 3e klasse (aantal poules afhankelijk van het aantal inschrijvingen);
4e klasse (alleen bij meisjes – aantal poules afhankelijk van aantal inschrijvingen).

Structuur competitie:
•
In alle klassen wordt een volledige competitie van (maximaal) 10 wedstrijden gespeeld;
Indeling & promotie- en degradatieregeling:
Subtopklasse:
Indeling:
De deelnemende teams in deze klasse worden bepaald door de resultaten uit de
Herfstcompetitie. De teams worden volgens een vaste indeling verdeeld over de 2 te vormen
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poules. De teams worden aan de hand van de positie waarop ze in de poule binnen de klasse
van waaruit ze zich plaatsen zijn geëindigd in een rangorde geplaatst. Vervolgens worden de
teams om en om in de poules geplaatst. Indien mogelijk wordt gelet wordt op afstanden.
Subtopklasse Poule A
Subtopklasse Poule B
JA, MA, JB, MB
JA, MA, JB, MB
Nr 1 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse
Nr 2 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse
Nr 3 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse
Nr 4 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse
Nr 5 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse
Nr 6 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse
Nr 7 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse
Nr 8 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse
e
Kampioen 1 klasse
Kampioen 1e klasse
e
Kampioen 1 klasse
Kampioen 1e klasse
Promotie en degradatie
•
De kampioenen plaatsen zich voor de Topklasse Herfstcompetitie (voorcompetitie
Landelijk);
•
De nummers 2 tot en met 4 plaatsen zich voor de Subtopklasse Herfstcompetitie;
•
De nummers 5 en 6 degraderen naar de 1e klasse Herfstcompetitie.
Aanvullende opmerkingen:
•
Teams die reeds in de Subtopklasse Herfstcompetitie en de Tussencompetitie
Subtopklasse tegen elkaar hebben gespeeld, worden geruild met een team in de andere
poule die in de rangorde boven of onder hun staat.
1e klasse:
Indeling:
De 1e klasse wordt in de Lentecompetitie uit de volgende teams opgebouwd:
•
De nummers 5 en 6 van de 2 poules Tussencompetitie Subtopklasse Herfstcompetitie;
•
Bij de meisjes de minste 2 kampioenen van de 1e klasse Herfstcompetitie;
•
De nummers 2 tot en met 4 van de poules 1e klasse Herfstcompetitie;
•
De beste kampioenen van de 2e klasse Herfstcompetitie tot maximaal het aantal
waarvoor plek is in de beschikbare poules;
Promotie en degradatie:
•
Bij de meisjes: de 4 beste kampioenen van de 6 1e klassen plaatsen zich voor de
Subtopklasse Herfstcompetitie;
•
De 4 beste kampioenen bij de meisjes worden bepaald aan de hand van reguliere regels
rondom bepaling van rangorde binnen poules (zie bondsreglement A.3.2 en A.3.3).
•
Bij de jongens: de kampioenen van de 4 1e klassen plaatsen zich voor de Subtopklasse
Herfstcompetitie;
•
Er is geen standaard vastgestelde degradatieregeling. In het nieuwe seizoen worden de
deelnemende teams voor de 1e klasse bepaald aan de hand van rating en (het aantal)
ingeschreven teams.
Aanvullende opmerkingen:
•
Indien een degradant uit de Subtopklasse voor de Herfstcompetitie gemiddeld een hoger
aantal punten heeft na de competitie dan de nummer 4 in poule maar als 5e of 6e
eindigt dan handhaaft deze zich ten koste van de minste kampioen.
2e tot en met 4e klasse:
Deze klassen worden in de Lentecompetitie uit de volgende teams opgebouwd:
•
Degradanten uit klasse erboven;
•
Promovendi uit klasse eronder (tenzij het reeds de laagste klasse betreft);
•
Teams die zich handhaven in de klasse (nummers 2 tot en met 4 en de minste
kampioenen waarvoor geen plek is in de hogere categorie).
•
Er is geen standaard vastgestelde promotie- en degradatieregeling. In het nieuwe
seizoen worden de deelnemende teams bepaald aan de hand van rating en (het aantal)
ingeschreven teams.
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D
In
•
•
•
•
•

Herfstcompetitie 2017
de Herfstcompetitie wordt gestart met de volgende klassen:
Topklasse (voorcompetitie Landelijk) – (3 poules met 4 teams);
Subtopklassen (2 poules);
1e klasse (maximaal 4 poules bij de jongens en maximaal 6 poules bij de meisjes);
2e en 3e klasse (aantal poules afhankelijk van het aantal inschrijvingen);
4e en 5e klasse (alleen bij meisjes – aantal poules afhankelijk van aantal inschrijvingen).

Indeling & promotie- en degradatieregeling:
Zie indeling Herfstcompetitie 2016. Zoals aangegeven zal in het seizoen 2016-2017 een
mogelijke herijking van de competitiestructuur plaatsvinden, dit houdt in dat de promotie/degradatieregeling in overleg met de clubs nog kan wijzigen.

3
A
De
•
•
•
•
•

MEISJES C, JONGENS C, MEISJES D en JONGENS D
Herfstcompetitie 2016
Herfstcompetitie C- en D-jeugd worden de volgende klassen gevormd:
Topklasse (maximaal 2 poules);
Subtopklasse (maximaal 3 poules);
1e klasse (maximaal 4 poules bij de jongens en maximaal 6 poules bij de meisjes);
2e en tot en met 4e klasse (aantal poules afhankelijk van het aantal inschrijvingen);
5e en 6e klasse (alleen bij meisjes C en/ of D – aantal poules afhankelijk van het aantal
inschrijvingen).

Aanvullende opmerking:
•
Klassen worden alleen daadwerkelijk ingedeeld indien er voldoende inschrijvingen voor
een klasse.
Structuur competitie:
•
In alle klassen wordt een volledige competitie van (maximaal) 10 wedstrijden gespeeld;
Indeling & promotie- en degradatieregeling:
Topklasse:
• De nummers 1 en 2 van beide Topklassen plaatsen zich voor de Topklasse
Lentecompetitie;
• De nummers 3 van beide Topklassen plaatsen zich voor de Topklasse Lentecompetitie
tenzij een of beide teams minder dan 12 punten heeft behaald. Bij minder dan 12 punten
vindt ook degradatie plaats naar de Subtopklasse mits een kampioen uit de Subtopklasse
meer dan 24 punten heeft behaald. Indien er geen team uit de Subtopklasse in
aanmerking komt dan handhaven de teams uit de Topklasse zich;
• De nummers 4 tot en met 6 degraderen naar de Subtopklasse Lentecompetitie;
Subtopklasse:
JD (1 poule Subtopklasse in de Herfstcompetitie):
•
De nummers 1 tot en met 5 plaatsen zich voor de Subtopklasse Lentecompetitie;
•
De nummer 6 degradeert naar de 1e klasse Lentecompetitie.
JC (2 poules Subtopklasse Herfstcompetitie) en MC & MD (3 poules Subtopklasse
Herfstcompetitie):
•
De nummers 1 tot en met 4 plaatsen zich voor de Subtopklasse Lentecompetitie;
•
De nummers 5 en 6 degraderen naar de 1e klasse Lentecompetitie.
1e klasse:
•
De nummers 1 van de 1e klassen plaatsen zich voor de Subtopklasse Lentecompetitie;
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•

De nummers 5 (jongens) of 5 en 6 (meisjes) degraderen de naar de 2e klasse
Lentecompetitie.

2e klasse en lager:
•
De beste nummers 1 van de lagere klassen plaatsen zich, voor zover plek, voor de
Lentecompetitie in de klasse erboven. Het aantal promovendi is afhankelijk van het
aantal beschikbare posities in de hogere klassen;
•
De nummers 5 en 6 (meisjes) of nummers laatst (jongens) degraderen naar de klasse
onder de huidige klasse tenzij ze reeds in de laagste klasse spelen;
•
Voor nadere uitleg zie het onderdeel “Structuur Competitie”.
B
De
•
•
•
•
•

Lentecompetitie 2017
Lentecompetitie worden de volgende klassen gevormd:
Topklasse (1 poule bij jongens, 2 poules bij de meisjes);
Subtopklassen (3 poules bij de jongens, 4 poules bij de meisjes);
1e klasse (max 4 poules bij de jongens en maximaal 6 poules bij de meisjes);
2e en tot en met 4e klasse (aantal poules afhankelijk van het aantal inschrijvingen
5e en 6e klasse (alleen bij meisjes C en/ of D – aantal poules afhankelijk van het aantal
inschrijvingen).

Structuur competitie:
•
In alle klassen wordt een volledige competitie van (maximaal) 10 wedstrijden gespeeld;
Indeling & promotie- en degradatieregeling:
Indeling:
Topklasse:
•
De nummers 1 tot en met 3 van de 2 Topklassen Herfstcompetitie;
Subtopklasse:
•
De nummers 4 tot en met 6 van de 2 Topklassen Herfstcompetitie;
•
De nummers 1 tot en met 4 van de Subtopklasse Herfstcompetitie.
•
De nummers 1 van de 1e klassen Herfstcompetitie;
•
In geval JD plaatsen ook de nummers 5 van de Subtopklasse Herfstcompetitie zich en
wordt de laatste plek ingevuld door de competitieleider.
1e
•
•
•

klasse:
De nummers 5 en 6 van de Subtopklassen Herfstcompetitie;
De nummers 2 tot en met 4 van de poules 1e klasse Herfstcompetitie;
De beste kampioenen van de 2e klasse Herfstcompetitie tot maximaal het aantal
waarmee het maximaal aantal poules in deze klasse wordt bereikt.

2e
•
•
•

klasse en lager:
Degradanten uit klasse erboven;
Promovendi uit klasse eronder (tenzij het reeds de laatste klasse betreft);
Teams die zich handhaven in de klasse (nummers 2 tot en met 4 en de minste
kampioenen waarvoor geen plek is in de hogere categorie).

Promotie en degradatie:
Niet van toepassing. De op deze competitie volgende Herfstcompetitie wordt ingedeeld op
basis van ontvangen inschrijvingen door de clubs en rating.
3c
De
•
•
•
•

Herfstcompetitie 2017
herfstcompetitie worden de volgende klassen gevormd:
Topklasse (maximaal 2 poules);
Subtopklasse (maximaal 3 poules);
1e klasse (maximaal 4 poules bij de jongens en maximaal 6 poules bij de meisjes);
2e en tot en met 4e klasse (aantal poules afhankelijk van het aantal inschrijvingen);
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•

5e en 6e klasse (alleen bij meisjes C en/ of D – aantal poules afhankelijk van het aantal
inschrijvingen).

Indeling:
Het aantal poules in alle klassen wordt bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen
rekening houdend met de gestelde maxima. Alle klassen worden regionaal ingedeeld indien
mogelijk waarbij hier bij de lagere klassen (2e, 3e, 4e , evt. 5e en 6e) meer rekening mee
wordt gehouden dan in de eerste en hoger.
De indeling wordt gedaan aan de hand van de resultaten van voorgaand seizoen van
hetzelfde team (rating).
In het seizoen 2016-2017 zal een mogelijke herijking van de competitiestructuur
plaatsvinden, dit houdt in dat de promotie-/degradatieregeling in overleg met de clubs nog
kan wijzigen.
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