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In dit document wordt beschreven op welke manier Jong Senioren, Senioren en Veteranen 

teams die in de districtscompetitie van Noord-Holland spelen, promoveren en degraderen 

naar de bondscompetitie of een hogere/lagere klasse. Daarnaast wordt beschreven hoe de 

teams worden heringedeeld (na de winterstop).  

 

Start van de competitie  

Alle teams die in de districtscompetitie van Noord-Holland uitkomen in seizoen 2018-2019 

zijn door middel van het ratingsysteem ingedeeld. Het ratingsysteem wordt sinds het 

voorjaar van 2015 toegepast om alle teams en verenigingen op eigen niveau te laten 

hockeyen.   

 

Het ratingsysteem  

Het systeem is gebaseerd op het uitgangspunt dat een team een bepaalde sterkte heeft door 

de samenstelling van het team. De hockeyervaring van iedere speler in een team heeft een 

waarde op basis van de elementen clubteam, klasse, rang in de poule, gewonnen 

wedstrijden, verloren wedstrijden, gelijk spel en doelsaldo. Deze waarde per speler wordt in 

een rekenmodel samengevoegd waardoor een waarde per team ontstaat. Dit is de rating.  

 

De rating is een getal dat zich laat vergelijken met dezelfde ratinggetallen van andere teams. 

Dit leidt ertoe dat het team met de hoogste rating bovenaan de hockeyladder wordt 

geplaatst en het team met de laagste rating onderaan. Alle teams komen dus per categorie 

op een rijtje te staan, waardoor de poules op gelijke sterkte ingedeeld kunnen worden.  

 

De resultaten van een team in een bepaalde periode bepalen of een team stijgt of daalt op 

de hockeyladder. Daarnaast is de teamsamenstelling van invloed op de rating en kan een 

team stijgen of dalen als de samenstelling verandert. Ook nieuwe teams krijgen een rating, 

waardoor zij op niveau in kunnen stromen in de competitie.  

 

Indeling periode 1 (sept - dec) 

De teams zijn in periode 1 met behulp van het ratingsysteem op de volgende manier 

ingedeeld:  

 

 

Jong Senioren De Jong Senioren competitie is vanf dit jaar uitgebreid met een 

Overgangsklasse. Zowel de Overgangsklasse als de 1e klasse poules zijn 

samengesteld met teams uit het district Noord-Holland en Midden Nederland 

(IDC) en zijn horizontaal ingedeeld. 

 

Ook de poules in de 2e klasse, zijn de teams horizontaal ingedeeld. Daarbij 

zijn de poules per district ingedeeld: teams uit Midden Nederland zitten bij 

elkaar, net als teams uit Noord-Holland.  
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Voor de 3e en 4e klasse geldt dat deze verticaal zijn ingedeeld en dat 

daarnaast ook rekening is gehouden met de reisafstanden binnen het district 

om deze zo beperkt mogelijk te houden. 

 

Senioren In klasse NH1 (reserve 2e klasse) zijn de sterkste teams, horizontaal 

(geslangd), ingedeeld in poule AA en AB. Poule BA en BB bevatten de 

daaropvolgende sterkste teams en zijn ook horizontaal (geslangd) ingedeeld. 

Voor CA, CB en CC geldt hetzelfde. Vanaf klasse NH2 (reserve 3e klasse) zijn 

de poules verticaal ingedeeld.  

 

Veteranen In klasse NH1 (reserve 2e klasse) zijn de sterkste teams, horizontaal 

(geslangd), ingedeeld in poule AA en AB. In klasse NH1 (reserve 2e klasse) 

poule BA en BB en klasse NH2 (reserve 3e klasse) zijn de poules verticaal 

ingedeeld. In klasse NH3 (reserve 4e klasse) is zoveel mogelijk op sterkte 

ingedeeld en daarbij is ook rekening gehouden met de reisafstanden binnen 

het district.  

 

Veteranen L De Veteranen L competitie heeft een nieuwe opzet gekregen en bestaat dit 

jaar uit een Overgangsklasse en een 1e en 2e klasse. Teams uit de competitie 

van Zuid-Holland, Noord-Holland en de Veteranen LX (Masters) competitie 

zijn samengevoegd naar inschatting van niveau. Omdat lastig in te schatten 

is hoe de speelsterkte van de verschillende competities zich tot elkaar 

verhouden, zal er in de winsterstop een herindeling plaatsvinden voor alle 

klassen. 

   

   

Promotie, degradatie en herindelen 

 

Door het gebruik van het ratingsysteem vindt er niet automatisch promotie en degradatie 

plaats aan de hand van de eindstand in de poule. Alleen bij Jong Senioren is er sprake van 

een gedeelte promotie en degradatie in de Overgangs- en 1e klasse. Ook in de Veteranen L 

competitie zal sprake zijn van promotie en degradatie. 

 

Daarnaast is er bij de senioren en veteranen in de hoogste klasse sprake van promotie naar 

de bondscompetitie aan het eind van het seizoen. Alle overige teams worden (her)ingedeeld 

met behulp van het ratingsysteem (op basis van de resultaten en de teamsamenstelling). Er 

is dus een dynamische hockeyladder waarmee gelijkwaardige teams bij elkaar worden 

ingedeeld en op het veld tegenover elkaar komen te staan.  

 

Herindeling na periode 1 (sept – dec) 

Gedurende het eerste gedeelte van de competitie worden 10 of 11 rondes gespeeld. Hieruit 

wordt de stand opgemaakt die als basis gebruikt wordt voor de herindeling. Per categorie 

wordt dat als volgt gedaan:  

 

Jong Senioren Na periode 1 worden de overgangsklasse en de 1e klasse gevormd met 

behulp van een promotie- en degradatieregeling:  

• Nummers 5 en 6 van de overgangsklasse degraderen naar de 1e klasse;  

• Nummers 1 van de 1e klasse A en B promoveren naar de 
overgangsklasse;  

• Nummers 5 en 6 van de 1e klasse A en B degraderen naar de 2e klasse; 
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• Dames: De 2 beste nummers 1 van de 2e klasse A, B en C promoveren 
naar de 1e klasse; 

Heren: Nummers 1 van de 2e klasse A en B promoveren naar de 1e  

• Vanaf de 2e klasse worden de teams ingedeeld op basis van het rating 
systeem. 

 

Na de winterstop (periode 2) zullen alle klassen en poules worden 
samengesteld door zowel teams uit het district Noord-Holland als Midden-

Nederland en daarmee wordt de Jong Senioren competitie dus volledig een 
Inter Districts Competitie (IDC). Daarnaast worden alle klassen horizontaal 
ingedeeld. 

 

Senioren  De senioren worden ingedeeld met behulp van het ratingsysteem. In de 

hoogste klasse van het district, NH1 (reserve 2e klasse) worden poule AA en 

AB horizontaal (geslangd) ingedeeld. Vanaf NH1 reserve 2e klasse B, worden 

alle poules verticaal ingedeeld.  

 

Veteranen De veteranen worden ingedeeld met behulp van het ratingsysteem. In de 

hoogste klasse van het district, NH1 (reserve 2e klasse) poule AA en AB 

horizontaal (geslangd) ingedeeld. Vanaf NH1 reserve 2e klasse B, worden alle 

poules verticaal ingedeeld.   

 

Veteranen L Veteranen L heeft een nieuwe competitie opzet gekregen en bestaat dit jaar 

uit een Overgangsklasse en een 1e en 2e klasse. Alle teams worden verticaal 

ingedeeld. In de hoogste klasse van het district zullen dan ook de sterkste 

teams spelen. De herindeling vindt als volgt plaats: 

 

 Overgangsklasse: 1 poule van 12 teams 

 Nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e klasse. 

 

 1e klasse: 2 poules van 12 teams 

 Nummers 1 promoveren naar de Overgangsklasse 

Nummers 12 degraderen naar de 2e klasse 

 

2e klasse: 1 poule van 11 teams en 1 poule van 7 teams 

Nummers 1 promoveren naar de 1e klasse 

 

 

Promotie en degradatie na periode 2 (mrt – juni) & Nederlands Kampioenschap 

 

Jong Senioren  Vanuit de Jong Senioren-competitie kan er niet gepromoveerd worden naar 

de bondscompetitie. De beste teams per district kunnen zich wel plaatsen 

voor het Nederlands Kampioenschap (NK). Informatie over de promotie en 

degradatie regeling na periode 2 en het NK volgt in de winsterstop. 

  

Senioren           Ook in seizoen 2018-2019 kunnen 3 senioren- en veteranenteams uit 

Noord-Holland promoveren naar de bondscompetitie. Vanuit poule NH1 AA en 

NH1 AB promoveren de nummers 1 en de beste nummer 2 rechtstreeks naar 

de bondscompetitie. In alle overige poules worden de kampioenen bepaald 

door de 1e plaats in de poule. Informatie over het NK volgt in de winsterstop. 
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Veteranen   Ook in seizoen 2018-2019 kunnen 3 senioren- en veteranenteams uit Noord-

Holland promoveren naar de bondscompetitie. Vanuit poule NH1 AA en NH1 

AB promoveren de nummers 1 en de beste nummer 2 rechtstreeks naar de 

bondscompetitie. In alle overige poules worden de kampioenen bepaald door 

de 1e plaats in de poule. Informatie over het NK volgt in de winsterstop. 

 

Veteranen L  Vanuit de Veteranen L kan er niet gepromoveerd worden naar de 

bondscompetitie. De volgende promotie/degradatieregeling is van 

toepassing: 

 

  Overgangsklasse: 1 poule van 12 teams 

  De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 1e klasse. 

 

  1e klasse: 2 poules van 12 teams 

  De nummers 1 promoveren naar de Overgangsklasse. 

  De nummers 10, 11 en 12 gaan degraderen naar de 2e klasse. 

 

  2e klasse: 1 poule van 11 teams en 1 poule van 7 teams 

  De nummers 1 promoveren naar de 1e klasse. 

 

  Daarnaast plaatst het beste team van district Noord-Holland (uit de 

Overgangsklasse) zich voor de het Nederlands Kampioenschap*. In alle 

overige poules worden de kampioenen bepaald door de 1e plaats in de poule. 

 

 

De Nederlandse Kampioenschappen Jong Senioren, Senioren en Veteranen worden gespeeld 

op zondag 23 juni 2018 (deelname is verplicht). Informatie volgt in de winterstop. 

 

Speelgerechtigdheid wedstrijden  

Voor de competitiewedstrijden gelden de speelgerechtigdheidsregels veldhockey 2018-2019. 

 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelgerechtigheid-veldhockey

