
 

PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING SENIOREN 

VELDHOCKEY – SEIZOEN 2016-2017 – ZUID NEDERLAND 

 

In dit document is de promotie- en degradatieregeling opgenomen voor de 

districtscompetities senioren, Jong Senioren en veteranen van Zuid Nederland die worden 

gespeeld in seizoen 2016 – 2017. 

Voor de promotie en degradatieregeling van de bondscompetitie senioren (waarin de 

standaard (eerste) teams dames en heren spelen) wordt verwezen naar de KNHB site. 

 

Algemeen 

Hieronder staat per klasse benoemd welke promotie- en degradatieregeling geldt aan het 

einde van de competitie. Er wordt aangegeven welke teams promoveren en welke teams 

degraderen. Bij het vervolgens opstellen van de indeling wordt als volgt te werk gegaan:  

• De indeling van het gespeelde seizoen wordt aangepast met (onderstaande) 

promotie- en degradatieregeling; 

• Vervolgens worden de ingediende aanvullende verzoeken in behandeling genomen. 

Honorering van verzoeken is afhankelijk van ruimte die er in een bepaalde klasse 

bestaat en de motivering van het geplaatste verzoek; 

• Bij het ontstaan van een open plaats in een bepaalde klasse, na toepassing van 

bovenstaande, bepaalt de competitieleider wie deze open plaats mag invullen uit de 

ontvangen verzoeken. De motivering van het verzoek is daarbij cruciaal. Mochten er 

geen verzoeken zijn dan kan de competitieleider besluiten de beste nr(‘s) 2 uit de 

klasse daaronder te laten promoveren. Een verzoek inclusief motivering is dus 

cruciaal indien er een wens bestaat hoger te spelen; 

• Bij het indelen van de poules wordt als uitgangspunt gehanteerd dat er geen vrije 

plekken mogen ontstaan in de poules in de hoofdklasse tot en met 2e klasse en de 

poules met teams uit Zeeland en Limburg; 

• Bij het indelen van de poules wordt waar mogelijk maximaal 1 team van een club in 

een poule geplaatst. 

 

De competitieleider houdt zich het recht voor, gehoord de verenigingen, af te wijken van 

onderstaande promotie- en degradatieregeling indien dit leidt tot een beter passende 

competitie gelet op de wensen van de verenigingen. 

 

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. 

 
Indien er vragen zijn, dan kan de wedstrijdsecretaris, secretaris of het betrokken bestuurslid 

contact opnemen met het districtskantoor via het e-mailadres district-zn@knhb.nl. 
 

Reservecompetitie (voor 2e teams en lager): 

Dames 

Reserve Hoofdklasse 

• De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve overgangsklasse 

 

Reserve Overgangsklasse 

• De nummers 1 van beide poules promoveren naar de reserve hoofdklasse 

• De nummers 11 en 12 van beide poules degraderen naar de reserve 1e klasse 

 

Reserve 1e klasse 

• De nummers 1 van de 4 poules promoveren naar de reserve overgangsklasse 

• De nummers 11 en 12 van de 4 poules degraderen naar de reserve 2e klasse 

 

Reserve 2e klasse 

• De nummers 1 van de 5 poules promoveren naar de reserve 1e klasse 

• De nummers 11 en 12 van 5 poules degraderen naar de reserve 3e klasse 
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Reserve 3e klasse 

• De nummers 1 van de 6 poules promoveren naar de reserve 2e klasse 

• De nummers 11 en 12 van de 5 poules met 12 teams en de nummer 8 van de poule 

met 8 teams degraderen naar de reserve 4e klasse 

 

Reserve 4e klasse 

Deze teams spelen in poules van 6 en spelen gedurende het seizoen 2 competities, een 

herfstcompetitie en een lentecompetitie. 

 

Herfstcompetitie: 

• De nummers 1 en 2 alsmede de 2 beste nummers 3 van de 8 poules herfstcompetitie 

plaatsen zich voor de 3 te vormen promotiepoules 4e klasse lentecompetitie. 

• De andere teams spelen in de lentecompetitie in de reguliere 4e klasse 

 

Lentecompetitie: 

• De nummers 1 en 2 van de 3 gevormde promotiepoules 4e klasse lentecompetitie 

promoveren naar de reserve 3e klasse 

 

Heren 

Reserve Hoofdklasse 

• De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve overgangsklasse 

 

Reserve Overgangsklasse 

• De nummers 1 van beide poules promoveren naar de reserve hoofdklasse 

• De nummers 11 en 12 van beide poules degraderen naar de reserve 1e klasse 

 

Reserve 1e klasse 

• De nummers 1 van de 4 poules promoveren naar de reserve overgangsklasse 

• De nummers 11 en 12 van de 4 poules degraderen naar de reserve 2e klasse 

 

Reserve 2e klasse 

• De nummers 1 van de 4 poules promoveren naar de reserve 1e klasse 

• De nummers 11 en 12 van 4 poules degraderen naar de reserve 3e klasse 

 

Reserve 3e klasse 

• De nummers 1 van de 5 poules promoveren naar de reserve 2e klasse 

• De nummers 11 en 12 van de 4 poules met 12 teams en de nummer 8 van de poule 

met 8 teams degraderen naar de reserve 4e klasse 

 

Reserve 4e klasse 

Deze teams spelen in poules van 6 en spelen gedurende het seizoen 2 competities, een 

herfstcompetitie en een lentecompetitie. 

 

Herfstcompetitie: 

• De nummers 1 tot en met 3 van de 4 poules herfstcompetitie plaatsen zich voor de 2 

te vormen promotiepoules 4e klasse lentecompetitie 

• De andere teams spelen in de lentecompetitie in de reguliere 4e klasse 

 

Lentecompetitie: 

• De nummers 1 en 2 van de 2 gevormde promotiepoules 4e klasse lentecompetitie 

promoveren naar de reserve 3e klasse 

 

Jong Senioren  competitie: 

Dames 

Deze teams spelen in poules van 6 (waar kan) en spelen gedurende het seizoen 2 

competities, een herfstcompetitie en een lentecompetitie. 

 

Herfstcompetitie: 
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Jong Senioren 1e klasse TOP 

• De nummers 5+6 degraderen naar de Jong Senioren 2e klasse 

 

Jong Senioren 2e klasse 

• De nummers 1 promoveren naar de Jong Senioren 1e klasse TOP 

• De nummers 5+6 degraderen naar de Jong Senioren 3e klasse 

 

Jong Senioren 3e klasse 

• De nummers 1 en de beste nummer 2 promoveren naar de Jong Senioren 2e klasse 

• De nummers 5+6 degraderen naar de Jong Senioren 4e klasse 

 

Jong Senioren 4e klasse 

• De nummers 1 en de 2 beste nummers 2 promoveren naar de Jong Senioren 3e 

klasse 

• De nummers 5+6 degraderen naar de Jong Senioren 5e klasse 

 

Jong Senioren 5e klasse 

• De nummers 1 en de 3 beste nummers 2 van de 5 poules promoveren naar de Jong 

Senioren 4e klasse 

 

Lentecompetitie: 

Jong Senioren 1e klasse TOP 

• De nummers 5+6 degraderen naar de Jong Senioren 2e klasse   

 

Jong Senioren 2e klasse 

• De nummers 1 promoveren naar de Jong Senioren 1e klasse TOP 

• De nummers 5+6 degraderen naar de Jong Senioren 3e klasse   

 

Jong Senioren 3e klasse 

• De nummers 1 en de beste nummer 2 promoveren naar de Jong Senioren 2e klasse   

• De nummers 5+6 degraderen naar de Jong Senioren 4e klasse   

 

Jong Senioren 4e klasse 

• De nummers 1 en de 2 beste nummers 2 promoveren naar de Jong Senioren 3e 

klasse   

• De nummers 5+6 degraderen naar de Jong Senioren 5e klasse   

 

Jong Senioren 5e klasse  

• De nummers 1 en de 3 beste nummers 2 promoveren naar de Jong Senioren 4e 

klasse   

 

Aanvullende opmerkingen: 

• Kampioenen in de Jong Senioren in een bepaalde klasse kunnen tevens op verzoek 

instromen in de zelfde reguliere reserve klasse indien er na doorvoering promotie 

degradatie plek is. Zij gaan boven andere verzoeken. 

 

Heren 

Alle teams spelen in poules van 6 (waar kan) en spelen gedurende het seizoen 2 competities, 

een herfstcompetitie en een lentecompetitie. Uitzondering is Jong Senioren 4e klasse B. Deze 

poule bestaat uit 8 teams.  

 

Herfstcompetitie: 

Jong Senioren 1e klasse TOP 

• In de winter wordt aan de hand van de uitslagen bepaald hoe deze poule na de 

winter vormgegeven zal worden 

 

Jong Senioren 3e klasse 
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• In de winter wordt aan de hand van de uitslagen bepaald hoe deze poule na de 

winter vormgegeven zal worden 

 

Jong Senioren 4e klasse 

• In de winter wordt aan de hand van de uitslagen bepaald hoe deze poule na de 

winter vormgegeven zal worden 

 

Lentecompetitie: 

• Na de winterstop bij de presentatie van de indelingen Lentecompetitie wordt het 

promotie-/ degradatiereglement bekend gemaakt 

 

Aanvullende opmerking: 

• Kampioenen in de Jong Senioren in een bepaalde klasse kunnen tevens op verzoek 

instromen in de zelfde reguliere reserve klasse indien er na doorvoering promotie 

degradatie plek is. Zij gaan boven andere verzoeken. 

 

Veteranencompetities voor heren (regulier + L (50+)): 

Regulier 

Veteranen Hoofdklasse 

• De nummers 11 en 12 degraderen naar de Veteranen Overgangsklasse  

 

Veteranen Overgangsklasse 

• De nummers 1 van beide poules promoveren naar de Veteranen Hoofdklasse 

• De nummers 12 en de minste nummer 11 van beide poules degraderen naar de 

Veteranen 1e klasse 

 

Veteranen 1e klasse 

• De nummers 1 van de 3 poules promoveren naar de Veteranen Overgangsklasse 

• De nummers 12 en de minste nummer 11 van de 3 poules degraderen naar de 

Veteranen 2e klasse 

 

Veteranen 2e klasse 

• De nummers 1 van de 4 poules promoveren naar de Veteranen 1e klasse 

• De nummers 11 en 12 van de 2 poules met 12 teams, de nummer 8 van de poule 

met 8 en de nummer 10 van de poule met 10 degraderen naar de Veteranen 3e 

klasse 

 

Veteranen 3e klasse 

• De nummers 1 van de 4 poules promoveren naar de Veteranen 2e klasse 

 

Veteranen 4e klasse 

Betreft een gesloten poule in Zuid Limburg waar teams alleen op verzoek in worden 

geplaatst. 

 

L 

Geen vooraf vastgestelde promotie en degradatieregeling. 

 

30+ competitie voor dames (voorheen dames veteranen zondag): 

30+ Hoofdklasse 

• De nummers 7 en 8 degraderen naar de 30+ Overgangsklasse 

 

30+ Overgangsklasse 

• De nummers 1 van de 2 poules promoveren naar de 30+ Hoofdklasse 

• De nummers 11 en 12 van de poule met 12 teams en de nummer 8 van de poule 

met 8 teams degraderen naar de 30+ 1e klasse 

 

30+ 1e klasse 

• De nummers 1 van de 3 poules promoveren naar de 30+ Overgangsklasse 


