
 

 

Promotie-/degradatiereglement  
Hoofdklasse Zaalhockey 

2018-2019 
 
 
Alle onderstaande bepalingen zijn onder voorbehoud van (type)fouten en wijzigingen. Bij twijfel beslist de 
competitieleiding. 
 
Competitieopzet Hoofdklasse Zaalhockey 
De Hoofdklasse bestaat uit 12 teams. Deze teams spelen over 2 poules verdeeld een volledige competitie 
van 10 wedstrijden. Na afloop van de competitie wordt de ranglijst opgemaakt (zie *) en plaatsen enkele 
teams zich voor de play-offs om het Nederlands Kampioenschap of voor de nacompetitie tegen degradatie: 
• De nummers 1 en 2 van beide poules plaatsen zich voor de play-offs op 2 februari 2019 
• De nummers 3 en 4 handhaven zich in de Hoofdklasse Zaalhockey 
• De nummers 5 spelen een nacompetitie (promotie-/degradatie) op 3 februari 2019 
• De nummers 6 degraderen naar de districtstopklasse  
 
Zowel de play-offs als een deel van de nacompetitie worden gespeeld in het Topsportcentrum te 

Rotterdam. Het andere deel van de nacompetitie wordt gespeeld in Sportcentrum Valkenhuizen te 
Arnhem. 
 
Play-offs Hoofdklasse Zaalhockey 
De nummers 1 en 2 van de beide poules Hoofdklasse Zaalhockey spelen op zaterdag 2 februari 2019 
door middel van kruisfinales om het Nederlands Kampioenschap Zaalhockey. 
 
Play-off (1):  nummer 1 poule A - nummer 2 poule B 
Play-off (2):  nummer 1 poule B - nummer 2 poule A 
Finale:  winnaar (1)  - winnaar (2) 
3e/4e plaats: verliezer (2)  - verliezer (1) 
 
Bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd (2 * 20 minuten) wordt direct overgegaan tot het nemen 
van shoot-outs (zie **). 
 
Nacompetitie (promotie-/degradatie) 
De nummers 5 strijden tijdens de nacompetitie met de vijf districtskampioenen om klassenbehoud. Ieder 
seizoen mag daarnaast één district een extra team laten deelnemen aan de play-offs. Welk district dit is, 
wordt bepaald aan de hand van de prestaties in de afgelopen seizoenen.  
 
In het seizoen 2018-2019 mag bij de dames een extra team van district Noord-Oost 
Nederland en bij de heren een extra team van district Midden Nederland deelnemen aan de 
nacompetitie op grond van prestaties uit voorgaande jaren.  
 
Van de in totaal acht deelnemende teams aan deze promotie-/degradatiewedstrijden plaatsen zich vier 
teams voor de Hoofdklasse Zaalhockey van volgend seizoen. Er vindt dus geen rechtstreekse promotie 
plaats. Er wordt een halve competitie gespeeld in twee poules van elk vier teams (zie de verdeling 
hieronder), waarvan de eerste twee teams per poule zich plaatsen/handhaven voor de Hoofdklasse 
Zaalhockey. De twee poules worden op basis van de ranking gelijkwaardig ingedeeld.  
 
De teams spelen op zondag 3 februari 2019 een halve competitie met wedstrijden van 2 * 15 minuten. 
Na deze halve competitie wordt de ranglijst opgemaakt (zie *). 
 
De indeling van de nacompetitiepoules ziet er als volgt uit: 

Heren: Dames: 

Poule A Poule B Poule A Poule B 

#5 HK*** #5 HK*** #5 HK*** #5 HK*** 

distr. kampioen distr. kampioen distr. kampioen distr. kampioen 

distr. kampioen distr. kampioen distr. kampioen distr. kampioen 

distr. kampioen*** distr. Kampioen*** distr. kampioen*** distr. kampioen*** 

***indeling nummers 5 o.b.v. ranking districten nacompetitie Hoofdklasse Zaalhockey. 
 
 
 



 

 

 
* Opmaken eindstand 
De eindstand van een poule wordt conform Bondsreglement 2018 (BR) art. 2.5 bepaald: 
1. Voor het opmaken van de ranglijst in een competitie geldt dat per wedstrijd van die competitie 

wedstrijdpunten worden toegekend en dat de rangorde van de deelnemende teams wordt bepaald 
op grond van de door elk team op enig moment van de competitie behaalde wedstrijdpunten. Voor 
toekenning van wedstrijdpunten per wedstrijd geldt het volgende:  
a. de winnaar van een wedstrijd krijgt 3 wedstrijdpunten;  

b. de verliezer van een wedstrijd krijgt 0 wedstrijdpunten;  
c. bij een gelijk spel krijgt elk van de twee teams 1 wedstrijdpunt.  

2. Indien twee of meer teams een gelijk aantal wedstrijdpunten hebben behaald is het hoogste aantal 
gewonnen wedstrijden bepalend voor de ranglijst in een competitie.  

3. Voor de ranglijst in een competitie wordt vervolgens rekening gehouden met het doelsaldo; hiermee 
wordt bedoeld het aantal gemaakte doelpunten ‘vóór’ minus het aantal doelpunten ‘tegen’ in één en 
dezelfde competitie.  

4. Is dit doelsaldo gelijk, dan wordt vervolgens de rangorde bepaald door het aantal doelpunten ‘vóór’ 
per team.  

5. Indien ook dit aantal doelpunten ‘vóór’ per team gelijk is, wordt de rangorde vervolgens bepaald 
door het cumulatief resultaat van de wedstrijden die de gelijk geëindigden, in één en dezelfde 
competitie, onderling hebben gespeeld.  

 
Indien voor de eindrangschikking op grond van deze regels en telsom geen beslissing is verkregen, 
terwijl een beslissing in verband met promotie, degradatie of het bepalen van (het plaatsen voor) de 
play-offs nodig is, zal direct na de laatste speelronde worden overgegaan tot het nemen van shoot-outs. 
BR. art. 5.8.a en b is hier derhalve niet van toepassing. 
 
** Shoot-outs 
• *Shoot-outs voor het verkrijgen van een beslissing vinden plaats conform de procedure zoals is 

bepaald in het (digitale) spelreglement zaalhockey dat op de website van de KNHB beschikbaar is. 
• Shoot-outs met meerdere teams 

Wanneer zich de situatie voordoet dat drie (of meer) teams in een poule gelijk eindigen; volgt een 
shoot-out serie met drie (of meer) teams; er wordt in dat geval een nieuwe competitie 
uitgeschreven waarin de drie (of meer) teams het opnieuw tegen elkaar opnemen. De volgorde 
waarin de wedstrijden in de poulefase zijn gespeeld, is ook de volgorde waarin de shoot-outs 
worden genomen. Er wordt een halve competitie gespeeld. Ieder team neemt 3 shoot-outs; dit 
levert winst, verlies of een gelijkspel op met de gebruikelijke puntenverdeling als gevolg (zie BR. 
art. 2.5). De drie spelers die een shoot-out nemen én de keeper, mogen worden gekozen uit alle 
voor het toernooi cq. de play-offs speelgerechtigde spelers. Het doelsaldo kan bepalend zijn voor de 
eindstand, alle shoot-outs in de serie dienen dus te worden genomen. Nadat alle teams de shoot-
outs hebben genomen, wordt conform het bepaalde in BR. art. 2.5 de ranglijst opgemaakt. Mocht 
dit opnieuw uitmonden in een gelijke stand (van twee of meer teams) dan wordt er een nieuwe 
shoot-out competitie gestart met uitsluitend de teams die gelijk zijn geëindigd, dezelfde procedure 
als hierboven wordt gevolgd. 

 
 

  



 

 

Bijlage I 
 

Indeling van de teams in poules 

 
De KNHB deelt de Hoofdklasse Zaalhockey volgens een vaste werkwijze in.  
 
• De Hoofdklasse Zaalhockey wordt ingedeeld op sterkte.  
• Allereerst worden de teams die play-offs hebben gespeeld in volgorde van sterkte gezet en via een 

slang verdeeld over beide poules. 
• De nummers 3 en 4 uit de competitie worden op basis van ranking via een slang verdeeld over de 

poules. 
• Vervolgens worden de teams die vanuit de nacompetitie zijn geplaatst op sterkte en via een slang 

ingedeeld. 
• De promovendi worden door de competitieleiding over beide poules verdeeld. Daarbij wordt met 

diverse factoren zoals sterkte, regio en accommodaties rekening gehouden.  

 


