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Geacht bestuur, 

 

In de zomer van 2016 heeft het bondsbestuur van de KNHB na aankondiging op de 

Algemene Vergadering op 18 juni en na consultatie onder verschillende verenigingen 

besloten definitief over te gaan tot invoering van een Promotieklasse tussen de huidige 

Hoofdklasse en Overgangsklasse. Deze klasse zal gaan bestaan uit 12 teams. Door de beste 

teams uit beide Overgangsklassen bij elkaar te brengen, verwacht de KNHB dat er een 

betere doorstroming zal ontstaan binnen de Nederlandse topcompetities en dat er meer 

ruimte is voor talentontwikkeling.  

 

De promotieklasse zal uiteindelijk in seizoen 2018-2019 aan de competitieboom worden 

toegevoegd. Seizoen 2017-2018 wordt hierdoor een overgangsseizoen. De promotie- en 

degradatieregelingen die aan het einde van dat seizoen worden gehanteerd, worden derhalve 

aangepast.  

 

In deze memo zijn de aangepaste regelingen voor seizoen 2017-2018 en de regelingen zoals 

deze gaan gelden vanaf seizoen 2018-2019 in de nieuwe structuur nader uitgewerkt. Deze 

regelingen zijn tijdens een consultatieronde in maart 2017 aan de verenigingen voorgelegd 

en ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

Huidige structuur bondscompetitie standaardteams (tot en met 2017-2018) 

De huidige opzet ziet er als volgt uit: 

 

HK 

12 

OVK A OVK B 

12 12 

1e K A 1e K B 1e K C 1e K D 

12 12 12 12 

2e K A 2e K B 2e K C 2e K D 

12 12 12 12 

 

  

Alle verenigingen 

KNHB, namens afdeling competitie, Leon Rutten Hoofd Arbitrage & Competitie 

1 mei 2017 

Invoering promotieklasse en overgangsregelingen 

Bondsbestuur en MT KNHB 
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Nieuwe structuur bondscompetitie standaardteams (vanaf 2018-2019) 

De nieuwe opzet na invoering van de promotieklasse ziet er als volgt uit: 

 

HK 

12 

PK 

12 

OVK A OVK B 

12 12 

1e K A 1e K B 1e K C 1e K D 

12 12 12 12 

2e K A 2e K B 2e K C 2e K D 

12 12 12 12 

 

 

Huidige promotie- en degradatieregelingen 

De huidige regelingen, welke gelden tot en met seizoen 2016-2017, zien er als volgt uit: 

 

Hoofdklasse  

• Nummer 12 degradeert 

• Nummer 11 speelt om handhaving tegen verliezend kampioen Overgangsklasse 

• Nummer 10 speelt om handhaving tegen winnend nummer 2 Overgangsklasse 

 

Overgangsklasse 

• Beide nummers 1 spelen play-off tegen elkaar om promotie naar de Hoofdklasse 

• Verliezend nummer 1 speelt tegen nummer 11 Hoofdklasse om promotie 

• Beide nummers 2 spelen play-off, winnaar speelt tegen nummer 10 Hoofdklasse om 

promotie 

• Beide nummers 10 spelen om handhaving tegen een winnende nummer 2 1e Klasse 

• Beide nummers 11 spelen om handhaving tegen een verliezende nummer 1 1e Klasse 

• Beide nummers 12 degraderen naar de 1e klasse 

 

1e Klasse 

• De vier nummers 1 spelen play-off tegen elkaar om promotie naar de Overgangsklasse 

• De beide verliezende nummers 1 spelen om promotie tegen een nummer 11 uit de 

Overgangsklasse 

• De vier nummers 2 spelen play-off tegen elkaar, de beide winnaar spelen om promotie 

tegen een nummer 10 uit de Overgangsklasse 

• De vier nummers 11 en 4 nummers 12 degraderen naar de 2e Klasse 

 

2e Klasse 

• De vier nummers 1 en de vier nummers 2 promoveren naar de 1e Klasse 

• De vier nummers 11 en de vier nummers 12 degraderen naar de 3e Klasse 

 

3e Klasse 

• De zes nummers 1 promoveren naar de 2e Klasse 

• De zes nummers 2 spelen promotiewedstrijden om twee plekken in de 2e Klasse 
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Overgangsregeling aan het einde van seizoen 2017-2018 

Om aan het einde van seizoen 2017-2018 te komen tot de nieuwe gewenste 

competitiestructuur worden de volgende regelingen gebruikt: 

 

Hoofdklasse 

• Regeling ongewijzigd 

• Nummer 12 degradeert naar de promotieklasse; 

• Nummer 11 speelt om handhaving tegen de verliezer van de play-off tussen beide 

kampioenen Overgangsklasse 

• Nummer 10 speelt om handhaving tegen de winnaar van de play-off tussen beide 

nummers 2 van de Overgangsklasse 

 

Overgangsklasse 

• Beide nummers 1 spelen play-off tegen elkaar om promotie naar de Hoofdklasse 

• Verliezend nummer 1 speelt tegen nummer 11 Hoofdklasse om promotie. De verliezer 

plaatst zich voor de Promotieklasse 

• Beide nummers 2 spelen play-off, winnaar speelt tegen nummer 10 Hoofdklasse om 

promotie. De verliezers van beide wedstrijden plaatsen zich voor de Promotieklasse 

• Beide nummers 3+4+5 plaatsen zich voor de Promotieklasse 

• De nummers 6 spelen een play-off tegen de nummer 7 van de andere poule om 

plaatsing in de Promotieklasse 

• Beide nummers 12 spelen om handhaving tegen een winnende nummer 4 1e Klasse 

 

1e klasse 

• De vier nummers 1+2+3 promoveren naar de Overgangsklasse 

• De vier nummers 4 spelen play-offs tegen elkaar, de beide winnaars spelen om promotie 

tegen een nummer 12 uit de Overgangsklasse 

• De vier nummers 12 spelen om handhaving tegen een nummer 4 uit de 2e Klasse 

 

2e klasse 

• De vier nummers 1+2+3 promoveren naar de 1e klasse 

• De vier nummers 4 spelen play-offs tegen de nummers 12 uit de 1e Klasse om promotie 

naar de 1e Klasse 

• De vier nummers 12 spelen met de zes nummers 3 uit de 3e Klasse om 4 plekken in de 

2e Klasse 

 

3e klasse 

• De zes nummers 1+2 promoveren naar de 2e Klasse 

• De zes nummers 3 spelen met de vier nummers 12 uit de 2e klasse om 4 plekken in de 

2e Klasse 

 

 

Nieuwe promotie- en degradatieregelingen vanaf seizoen 2018-2019 

Onderstaand  vindt u de regelingen vanaf seizoen 2018-2019. Belangrijk uitgangspunt 

daarbij is dat kampioenen promoveren en nummers 12 standaard degraderen. 

 

Hoofdklasse 

• Nummer 12 degradeert 

• Nummer 11 speelt om handhaving tegen nummer 2 Promotieklasse 

• Nummer 10 speelt om handhaving tegen nummer 3 Promotieklasse 

 

Promotieklasse 

• Nummer 1 promoveert 

• Nummer 2 speelt om promotie tegen nummer 11 Hoofdklasse 

• Nummer 3 speelt om promotie tegen nummer 10 Hoofdklasse 

• Nummer 10 speelt play-off tegen winnend nummer 2 Overgangsklasse om handhaving 

• Nummer 11 en 12 degraderen 
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Overgangsklasse 

• Beide nummers 1 promoveren 

• Beide nummers 2 spelen play-off, winnaar speelt tegen nummer 10 Promotieklasse om 

promotie 

• Beide nummers 10 spelen play-off tegen winnende nummer 2 1e Klasse om handhaving 

• Beide nummers 11+12 degraderen 

 

1e Klasse 

• De vier nummers 1 promoveren 

• De vier nummers 2 spelen play-offs tegen elkaar, beide winnaar spelen tegen nummer 

10 Overgangsklasse om promotie 

• De nummers 11+12 degraderen 

 

2e Klasse 

• De nummers 1+2 promoveren 

• De nummers 11+12 degraderen 

 

3e Klasse 

• De vijf nummers 1 promoveren 

• De vijf nummers 2 spelen play-offs om drie plekken in de 2e Klasse 

 

 

Indeling van de teams in de klassen 

In iedere klasse met meerdere poules worden de teams aan de hand van onderstaande 

uitgangspunten verdeeld over de beschikbare poules.  

 

Overgangsklasse (2 poules) 

• Deze poules worden op sterkte ingedeeld; 

• Uitgangspunt zijn de bestaande poules;  

• Vervolgens worden de nummers 2, 4, 6, 8 en 10  van poule geruild (zo wisselt jaarlijks 

de samenstelling van de poules maar blijft de sterkte gelijk); 

• Daarna worden de degradanten in volgorde van sterkte gezet en via een slang verdeeld 

over beide poules; 

• Tot slot worden de promovendi uit de 1e Klasse in volgorde van sterkte gezet en via een 

slang verdeeld over beide poules. 

 

1e Klasse en 2e Klasse (4 poules) 

• Deze poules worden regionaal ingedeeld waarbij wordt getracht de poules voor wat 

betreft sterkte in evenwicht te houden.  

• Promovendi en degradanten worden verdeeld over alle poules, mits dit niet teveel 

afbreuk aan regionale indeling doet. 

 

3e en 4e Klasse 

• Regionaal, reisafstanden minimaliseren. 

 

 


