
 

VERSIE: 27 AUGUSTUS 2018 

 

Promotie-/degradatieregeling Noord Nederland Senioren 

Seizoen 2018-2019 

 

Promotie- en degradatiereglement Senioren NN 

2018-2019 

 

NB: De competitieleider behoudt zich het recht af te wijken van dit promotie- en 

degradatiereglement.  

 

In het seizoen 2018-2019 zal een mogelijke herijking van de competitiestructuur plaatsvinden, 

dit houdt in dat de promotie-/degradatieregeling in overleg met de verenigingen nog kan 

wijzigen. 

 

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; 

 

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 Noord Nederland 

aangeboden: 

- Reservecompetitie dames en heren; 

o Hoofdklasse 

o Overgangsklasse 

o 1e klasse 

 

 

- Veteranencompetitie voor dames en heren; 

o Hoofdklasse (alleen heren) 

o Overgangsklasse (alleen heren) 

o 1e klasse (alleen dames) 

 

 

Competitie periodes 

De seniorencompetitie kent voor bijna alle competities één speelperiode van september tot en 

met juni. De dames en heren senioren die uitkomen in de reserve hoofdklasse en 

overgangsklasse hebben een tussentijdse herindeling tijdens de winterstop. 
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Heren reserveteams 

 

Res. Hoofdklasse 

• Tot de winterstop speelt elk team 1x tegen elkaar. 

 

Herindeling winterstop 

• de nummers  1 t/m 6 spelen het seizoen uit in poule A; 

• de nummers 7 t/m 12 spelen het seizoen uit in poule B; 

• Vanuit de res. hoofd klasse degraderen in ieder geval de nummers 5 en 6 uit poule B 

naar de res. overgangsklasse.  

 

Res. Overgangsklasse 

 

• Tot de winterstop spelen de teams een uit- en thuiswedstrijd; 

 

Herindeling winterstop 

• de nummers 1 en 2 uit poule A, B en C gaan spelen in poule A; 

• de nummers 3 en 4 uit poule A, B en C gaan spelen in poule B; 

• de nummers 5 en 6 uit poule A, B en C gaan spelen in poule C; 

 

• Vanuit de res. overgangsklasse promoveren de nummers 1 en 2 uit poule A naar de 

res. hoofd klasse; 

• Vanuit de res. overgangsklasse degradeert de nummer 6 uit poule A naar de poule B; 

 

• Vanuit de res. overgangsklasse promoveert de nummer 1 uit poule B naar poule A; 

• Vanuit de res. overgangsklasse degradeert de nummer 6 uit poule B naar de poule C; 

 

• Vanuit de res. overgangsklasse promoveert de nummer 1 uit poule C naar poule B; 

• Vanuit de res. overgangsklasse degradeert de nummer 6 uit poule C naar de 1e klasse. 

 

Res. 1e klasse 

• Vanuit de res. 1e klasse promoveert de nummer 1 naar de res. overgangs klasse; 

 

 

 

Dames reserveteams 

 

Res. Hoofdklasse 

• Tot de winterstop speelt elk team 1x tegen elkaar. 

 

Herindeling winterstop 

• de nummers  1 t/m 6 spelen het seizoen uit in poule A; 

• de nummers 7 t/m 12 spelen het seizoen uit in poule B; 

• Vanuit de res. hoofdklasse degraderen in ieder geval de nummers 5 en 6 uit poule B 

naar de res. overgangsklasse.  

 

 

Res. overgangsklasse 

• Tot de winterstop speelt elk team 1x tegen elkaar. 
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Herindeling winterstop 

 

• de nummers  1 t/m 6 van poule A en B spelen het seizoen uit in poule A; 

• de nummers 7 t/m 12 van poule A en B spelen het seizoen uit in poule B; 

• Vanuit de res. overgangsklasse promoveren de nummers 1 en 2 uit poule A naar de 

res. hoofd klasse; 

• Vanuit de res. overgangsklasse degraderen de nummers 11 en 12 uit poule A naar 

poule B; 

• Vanuit de res. overgangsklasse promoveren de nummers 1 en 2 uit poule B naar poule 

A; 

• Vanuit de res. overgangsklasse degraderen de nummers 11 en 12 uit poule B naar de 

1e klasse. 

 

 

Res. 1e klasse 

 

• Vanuit de res. 1e klasse promoveren de twee bestenummers 1 naar de res. overgangs 

klasse. 

 

 

 

Veteranen competitie Heren 

 

Veteranen hoofdklasse 

 

• Vanuit de Veteranen hoofdklasse degradeert de laatst geëindigde naar de 

overgangsklasse.  

 

Veteranen overgangsklasse 

• Vanuit de Veteranen overgangsklasse promoveren de nummers 1 naar de Veteranen 

hoofd klasse; 

 

 

 

Veteranen competitie Dames 

 

Deze categorie 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.  

 

De nummer 1 uit deze klasse plaatst zich voor de NK Veteranen. 

 

 

 


