
 

VERSIE: 27 augustus 2018 

 

Promotie-/degradatieregeling Senioren MN  

Seizoen 2018-2019 
Seizoen 2018-2019 

 

Promotie-/degradatieregeling Senioren MN 
 

NB: De competitieleider behoudt zich het recht af te wijken van dit promotie- en 
degradatiereglement.  
 
Competitieopzet 
Er zijn twee soorten competities te onderscheiden, te weten: 

- Bondscompetities; 
- Districtscompetities. 

 
De bondscompetitie valt onder de verantwoordelijkheid van de landelijke competitieleiding in Utrecht. De 
districtscompetities worden georganiseerd door de competitieleiders van de districten. De 
competitieopzet kan verschillen per district.  
 
Bondscompetitie 
Onder de bondscompetitie vallen: 

- Standaard (eerste) teams; 

- Senioren reserve Eerste klasse en hoger; 
- Veteranen dames (incl. 45+) en heren Eerste klasse en hoger. 

 
In beginsel dient elke vereniging met een standaard heren- en damesteam deel te nemen aan de 
bondscompetitie. Middels een dispensatieverzoek kan worden aangevraagd uit te mogen komen in de 

districtscompetitie met het eerste team. 
 
Districtscompetitie 
Op dit moment worden de volgende competities door het district Midden Nederland aangeboden (inclusief 
structuur): 

- Reservecompetitie dames en heren (voor 2e teams en lager); 
o 2e klasse 

o 3e klasse 
o 4e klasse 
o 5e klasse 
o 6e klasse 

- Jong Senioren competitie voor dames en heren; 

o 1e klasse 
o 2e klasse 

o 3e klasse 
o 4e klasse (alleen dames) 

- Veteranencompetities voor heren (regulier + VL (45+) + L (50+)) 
o Regulier: 2e klasse, 3e klasse, 4e klasse en 5e klasse 
o VL: 1e klasse, 2e klasse, 3e klasse, 4e klasse 
o L: sterk, zwak 

- Veteranencompetitie voor dames; 
o Regulier: 2e klasse, 3e klasse, 4e klasse 

 
Competitie periodes 
De seniorencompetitie kent voor bijna alle competities één speelperiode van september tot en met juni.  
 
Competities die hierop een uitzondering vormen zijn: Jong Senioren en veteranen L. Deze categorieën 

kennen per seizoen twee speelperiode. Voor de Jong Senioren is periode 1 in de periode september tot en 

met december en periode 2 in de periode maart tot en met juni. Voor de veteranen L is periode 1 van 
september – maart en periode 2 april – juni.  
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Heren reserveteams 

 
Res. 1e klasse Bondscompetitie/res. 2e klasse districtscompetitie 

• Vanuit de res. 1e klasse Bondscompetitie degraderen 0 tot maximaal 12 teams* naar de res. 2e 
klasse districtscompetitie.  

• Vanuit de res. 2e klasse districtscompetitie promoveren de nummers 1, 2 en 3 naar de res. 1e 
klasse Bondscompetitie. 

 
Res. 2e klasse/res. 3e klasse 

• Vanuit de res. 2e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot maximaal 9 
teams* naar de res. 3e klasse. 

• Vanuit de res. 3e klasse promoveren in ieder geval de beide nummers 1 naar de res. 2e klasse. 

 
Res. 3e klasse/res. 4e klasse 

• Vanuit de res. 3e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot maximaal 9 
teams* naar de res. 4e klasse.  

• Vanuit de res. 4e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 naar de res. 3e klasse. 
 

Res. 4e klasse/res. 5e klasse 
• Vanuit de res. 4e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12* naar de res. 5e 

klasse.  
• Vanuit de res. 5e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 naar de res. 4e klasse.  

 
Res. 5e klasse/res. 6e klasse 

• Vanuit de res. 5e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12*  naar de res. 6e 

klasse. 
• Vanuit de res. 6e klasse promoveren in ieder geval de nummer 1 en 2 naar de res. 5e klasse. 

 
* Voor alle bovenvermelde klassen geldt dat er altijd meer teams kunnen degraderen/promoveren indien 
er meer teams vanuit de res. 1e klasse Bondscompetitie naar de res. 2e klasse districtscompetitie 
degraderen. 
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Dames reserveteams 

 
Res. 1e klasse Bondscompetitie/res. 2e klasse districtscompetitie 

• Vanuit de res. 1e klasse Bondscompetitie degraderen 0 tot maximaal 12 teams* naar de res. 2e 
klasse districtscompetitie.  

• Vanuit de res. 2e klasse districtscompetitie promoveren de nummers 1, 2 en 3 naar de res. 1e 
klasse Bondscompetitie. 

 
Res. 2e klasse/res. 3e klasse 

• Vanuit de res. 2e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot maximaal 9 
teams* naar de res. 3e klasse. 

• Vanuit de res. 3e klasse promoveren in ieder geval de beide nummers 1 naar de res. 2e klasse. 

 
Res. 3e klasse/res. 4e klasse 

• Vanuit de res. 3e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot maximaal 9 
teams* naar de res. 4e klasse.  

• Vanuit de res. 4e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 naar de res. 3e klasse. 
 

Res. 4e klasse/res. 5e klasse 
• Vanuit de res. 4e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12* naar de res. 5e 

klasse.  
• Vanuit de res. 5e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 naar de res. 4e klasse. 

 
Res. 5e klasse / res. 6e klasse 

• Vanuit de res. 5e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12* naar de res. 6e 

klasse. 
• Vanuit de res. 6e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 en 2 naar de res. 5e klasse. 

 
* Voor alle bovenvermelde klasses geldt dat er altijd meer teams kunnen degraderen/promoveren indien 
er meer teams vanuit de res. 1e klasse Bondscompetitie naar de res. 2e klasse districtscompetitie 
degraderen. 
 

 
Jong Senioren 

 
Deze competitie wordt gespeeld in samenwerking met district Noord-Holland. Er vindt in de winterstop 
een herindeling plaats. Er geldt een promotie-degradatieregeling voor teams die uitkomen in de 
Overgangsklasse tot en met de 2e klasse. De overige klassen worden heringedeeld op basis van het 

ratingsysteem. Toelichting hierover is te vinden in de procedure ‘Rating Systeem’. Overgangsklasse en 1e 
klasse zijn tot op heden horizontaal ingedeeld. De 2e, 3e en 4e klassen zijn verticaal ingedeeld. Na de 
winterstop zullen alle klassen horizontaal worden ingedeeld, dit om de reisafstanden te optimaliseren. Dit 
betekent dat alle klassen worden ingedeeld met teams uit zowel district Noord-Holland als Midden 
Nederland (IDC).  
 
Overgangsklasse/1e klasse 

• Vanuit de Overgangsklasse degraderen de nummers 5 en 6 naar de 1e klasse. 
• Vanuit de 1e klasse promoveren de nummers 1 naar de Overgangsklasse 

 
1e klasse/2e klasse 

• Vanuit de 1e klasse degraderen de nummers 5 en 6 naar de 2e klasse.  

• Vanuit de 2e klasse poule A promoveren de nummers 1 en 2 naar de 1e klasse.  
 

NK Jong Senioren 
Voor de start van periode 2 wordt bekend gemaakt welke teams in aanmerking komen voor het NK Jong 
Senioren. Dit NK vindt plaats op zondag 23 juni 2019. 
 
Alle wedstrijden die een team in een veldhockey- of zaalhockeyseizoen speelt, behoren tot dezelfde 
competitie. Hiertoe behoren de voorcompetitie, vervolgcompetitie, play-offs en Nederlands 

Kampioenschappen. Voor teams die zich kwalificeren voor deelname aan play-offs en/of Nederlands 
Kampioenschappen geldt dus een deelnameverplichting (Bondsreglement uitgave 2018, artikel 2.1.J). 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/08/Procedure-ratingsysteem.pdf
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Veteranen competitie Heren 

 
Veteranen 1e klasse Bondscompetitie/Veteranen 2e klasse districtscompetitie 

• Vanuit de Veteranen 1e klasse Bondscompetitie degraderen 0 tot maximaal 9 teams* naar de 
Veteranen 2e klasse districtscompetitie.  

• Vanuit de Veteranen 2e klasse districtscompetitie promoveren de nummers 1, 2 en 3 naar de 
Veteranen 1e klasse Bondscompetitie. 

 
Veteranen 2e klasse/Veteranen 3e klasse 

• Vanuit de Veteranen 2e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot maximaal 
9 teams* naar de Veteranen 3e klasse. 

• Vanuit de Veteranen 3e klasse promoveren in ieder geval de beide nummers 1 naar de Veteranen 

2e klasse. 
 
Veteranen 3e klasse/Veteranen 4e klasse 

• Vanuit de Veteranen 3e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot maximaal 
9 teams* naar de Veteranen 4e klasse.  

• Vanuit de Veteranen 4e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 naar de Veteranen 3e 

klasse. 
 
Veteranen 4e klasse/Veteranen 5e klasse 

• Vanuit de Veteranen 4e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 naar de 
Veteranen 5e klasse.** 

• Vanuit de Veteranen 5e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 en 2 naar de Veteranen 
4e klasse. 

 
* Voor alle bovenvermelde klassen geldt dat er altijd meer teams kunnen degraderen/promoveren indien 
er meer teams vanuit de 1e klasse Bondscompetitie naar de 2e klasse districtscompetitie degraderen. 
 
 
Heren VL  
 

Veteranen VL 1e klasse /Veteranen VL 2e klasse  
• Vanuit de Veteranen VL 1e klasse degraderen in ieder geval de nummers 11 en 12 naar de 

Veteranen VL 2e klasse.  
• Vanuit de Veteranen 2e klasse districtscompetitie promoveert in ieder geval de nummer 1 naar de 

Veteranen VL 1e klasse. 
 

Veteranen VL 2e klasse/Veteranen VL 3e klasse 
• Vanuit de Veteranen VL 2e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 naar de 

Veteranen VL 3e klasse.  
• Vanuit de Veteranen 3e klasse districtscompetitie promoveert in ieder geval de nummer 1 naar de 

Veteranen VL 2e klasse. 
 
Veteranen VL 3e klasse /Veteranen VL 4e klasse 

• Vanuit de Veteranen VL 3e klasse degraderen in ieder geval de nummers 6, 7 en 8 naar de 
Veteranen VL 4e klasse.  

• Vanuit de Veteranen 4e klasse districtscompetitie promoveert in ieder geval de nummer 1 naar de 
Veteranen VL 3e klasse. 
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Heren L  

 
Deze categorieën kent geen automatische promotie- degradatieregeling. Toelating in deze categorie vindt 
plaats op inschrijving en bij voldoende ruimte. Zie voor de leeftijdsgrenzen van de veteranencompetities 
artikel 3.1 in het Bondsreglement.  

 
Het hoogst geëindigde team in poule A, na herindeling, van veteranen L plaatst zich voor de veteranen 
play-offs. 
 
Alle wedstrijden die een team in een veldhockey- of zaalhockeyseizoen speelt, behoren tot dezelfde 
competitie. Hiertoe behoren de voorcompetitie, vervolgcompetitie, play-offs en Nederlands 
Kampioenschappen. Voor teams die zich kwalificeren voor deelname aan play-offs en/of Nederlands 

Kampioenschappen geldt dus een deelnameverplichting (Bondsreglement uitgave 2018, artikel 2.1.J). 
 
 
Veteranen competitie Dames 
 
Veteranen 1e klasse Bondscompetitie/Veteranen 2e klasse districtscompetitie 

• Vanuit de Veteranen 1e klasse Bondscompetitie degraderen 0 tot maximaal 12 teams* naar de 
Veteranen 2e klasse districtscompetitie.  

• Vanuit de Veteranen 2e klasse districtscompetitie promoveren de nummers 1, 2 en 3 naar de 
Veteranen 1e klasse Bondscompetitie. 

 
Veteranen 2e klasse/Veteranen 3e klasse 

• Vanuit de Veteranen 2e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot maximaal 

9 teams* naar de Veteranen 3e klasse. 
• Vanuit de Veteranen 3e klasse promoveren in ieder geval de beide nummers 1 naar de Veteranen 

2e klasse. 
 
Veteranen 3e klasse/Veteranen 4e klasse 

• Vanuit de Veteranen 3e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot maximaal 
9 teams* naar de Veteranen 4e klasse. 

• Vanuit de Veteranen 4e klasse promoveren in ieder geval de beide nummers 1 naar de Veteranen 
3e klasse. 

 
* Voor alle bovenvermelde klassen geldt dat er altijd meer teams kunnen degraderen/promoveren indien 
er meer teams vanuit de 1e klasse Bondscompetitie naar de 2e klasse districtscompetitie degraderen. 
 

 


