
 

 

Promotie-/degradatiereglement 
district Noord-Holland 2019-2020 

 
 

Senioren 

  
Indeling in de poules bij de Standaard Senioren en Reserve Senioren klasse is gebaseerd op 
de eindstand van het seizoen 2018-2019. 
 
Senioren teams zijn voor zover mogelijk ingedeeld in poules van zeven teams. Indien het 

aantal inschrijvingen daar aanleiding toe geeft, zijn er ook poules van zes teams geformeerd. 

De Standaard en Reserve Senioren Topklasse bestaan indien mogelijk uit poules van zes 
teams.  
 
Ingeschreven teams die het voorafgaande seizoen niet deelgenomen hebben aan de 
zaalcompetitie worden geplaatst in de laagste klasse van de betreffende zaalcompetitie. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de competitieleiding zaalteams in de Senioren 

Competitie in een hogere klasse indelen op grond van hun veldcompetitie indeling. Plaatsing 
in de Top- of Subtopklasse kan echter alleen bij hoge uitzondering.  
 
Bij een indeling van twee poules (A en B) binnen één klasse, worden beide poules op basis 
van de "slang-methode" ingedeeld in twee gelijkwaardige poules.  
 
Verenigingen hebben de gelegenheid na onderling overleg en na goedkeuring van de 

zaalcompetitieleiding plaatsingen van teams in poules aan te passen door middel van ruilen 
of het invullen van "vrije plaatsen" in de poule indeling. 
 

Onder alle omstandigheden, behoudt de zaalcommissie Noord-Holland zich het recht om de 
poules naar eigen inzicht in te delen. Met name indien er grote veranderingen zijn in het 
aantal inschrijvingen van de verenigingen.     
   

Bij de Senioren Standaard is er één Topklasse en bij de Senioren Reserve categorie zijn er 
twee Topklassen. De nummers 1, 2, 3 en 4 uit de Topklasse Senioren Standaard plaatsen 
zich voor het Districtskampioenschap. Bij de Districtskampioenschappen wordt een 
kruisfinale en finale gespeeld, alsmede een wedstrijd om de derde en vierde plaats. De 
winnaar van de finale is Districtskampioen Noord-Holland. De nummers 1 en 2 uit beide 
poules van de Senioren Reserve plaatsen zich voor het Districtskampioenschap. Bij de 

Districtskampioenschappen wordt een kruisfinale en finale gespeeld, alsmede een wedstrijd 
om de derde en vierde plaats. De winnaar van de finale is Districtskampioen Noord-Holland. 
De winnaar bij de Senioren Reserve plaatst zich voor het Nederlands kampioenschap. De 
winnaar bij de Senioren Standaard competitie plaatst zich voor de promotie-/degradatie 
wedstrijden voor de Hoofdklasse Zaalhockey, die recht geven op een plaats in de 
Hoofdklasse 2020-2021.   

 

Promotie-/degradatie regeling Senioren Standaard  

 
Heren 
Competitiehuis seizoen ‘19/’20 heren Standaard: 

• Topklasse 1 poule van 6 teams 
• Subtopklasse 1 poule van 7 teams 

• 1e klasse 1 poule van 7 teams 
• 2e klasse 1 poule van 7 teams 

   
Competitiehuis seizoen ‘20/’21 heren Standaard: 

• Topklasse 1 poule van 6 teams 
• Subtopklasse 1 poule van 7 teams 

• 1e klasse 1 poule van 7 teams 



 

 

• 2e klasse 1 poule (of meer) poule(s) van 7 teams 
• Indien nodig wordt een 3e klasse toegevoegd 

 
Onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen. 
 
Topklasse:  

• Nummer laatst gaat naar de Subtopklasse 
 

Subtopklasse: 
• Nummer 1 gaat naar de Topklasse 
• Nummer laatst gaat naar de 1e klasse 

 

1e klasse: 
• Nummer 1 gaat naar de Subtopklasse 
• Nummer laatst gaat naar de 2e klasse 

 
2e klasse: 

• Nummer 1 gaat naar de 1e klasse 
• Nummer laatst kan indien nodig in de 3e klasse worden geplaatst (afhankelijk van 

inschrijvingen) 
 
Dames 

Competitiehuis seizoen ‘19/’20 dames Standaard: 
• Topklasse 1 poule van 6 teams 
• Subtopklasse 1 poule van 7 teams 
• 1e klasse 1 poule van 7 teams 
• 2e klasse 1 poule van 7 teams 

   

Competitiehuis seizoen ‘20/’21 dames Standaard: 
• Topklasse 1 poule van 6 teams 
• Subtopklasse 1 poule van 7 teams 
• 1e klasse 1 poule van 7 teams 
• 2e klasse 1 poule (of meer) poule(s) van 7 teams 
• Indien nodig wordt een 3e klasse toegevoegd 

 

Onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen. 
 
Topklasse:  

• Nummer 6 gaat naar de Subtopklasse 
 

Subtopklasse: 
• Nummer 1 gaat naar de Topklasse 

• Nummer laatst gaat naar de 1e klasse 
 

1e klasse: 
• Nummer 1 gaat naar de Subtopklasse 
• Nummer laatst gaat naar de 2e klasse 

 

2e klasse: 
• Nummer 1 gaat naar de 1e klasse 
• Nummer laatst kan indien nodig in de 3e klasse worden geplaatst (afhankelijk van 

inschrijvingen) 
 
Let op: voor de Standaard Senioren competitie Dames en Heren geldt dat het aantal 
promotieplaatsen mede afhankelijk is van de degradatie dan wel promotie van 

zaalhockeyteams uit District Noord-Holland uit of naar de Hoofdklasse Zaalhockey.    
   

 



 

 

 

 

 

 

Promotie-/degradatie regeling Senioren (niet zijnde Standaardteams)  

 
Heren 
Competitiehuis seizoen ‘19/’20 heren Reserve: 

• Topklasse 2 poules van 6 teams 
• Subtopklasse 1 poule van 6 teams 
• 1e klasse 1 poule van 6 teams 

   
Competitiehuis seizoen ‘20/’21 heren Reserve: 

• Topklasse 1 poule van 6 teams 
• Subtopklasse 1 poule van 7 teams 
• 1e klasse 1 poule van 7 teams 
• 2e klasse 1 (of meer) poule(s) van 7 teams 

 
Onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen. 
 
Reserve Topklasse:  

• Nummers 1, 2 en 3 gaan naar de Topklasse 
• Nummers 4 en 5 gaan naar de Subtopklasse 
• Nummers laatst gaan naar de 1e klasse 

 
Reserve Subtopklasse: 

• Nummers 1, 2 en 3 gaan naar de Subtopklasse 
• Nummers 4 en 5 gaan naar de 1e klasse 

• Nummer laatst gaat naar de 2e klasse 
 
Reserve 1e klasse: 

• Nummers 1, 2 en 3 gaan naar de 1e klasse 
• Nummers 4 t/m 6 gaan naar de 2e klasse 

 
Dames 
Competitiehuis seizoen ‘19/’20 dames Reserve: 

• Topklasse 2 poules van 6 teams 

• Subtopklasse 1 poule van 7 teams 
• 1e klasse 2 poules van 7 teams 
• 2e klasse 2 poules van 7 teams 
• 3e klasse 3 poules van 7 teams 

   
Competitiehuis seizoen ‘20/’21 dames Reserve: 

• Topklasse 1 poule van 6 teams 

• Subtopklasse 1 poule van 7 teams 
• 1e klasse 1 poule van 7 teams 
• 2e klasse 1 poule van 7 teams 
• 3e klasse 1 (of meer) poule(s) van 7 teams 

 
Onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen. 
 

Reserve Topklasse:  
• Nummers 1, 2 en 3 gaan naar de Topklasse 
• Nummers 4 en 5 gaan naar de Subtopklasse 
• Nummers laatst gaan naar de 1e klasse 

 
Reserve Subtopklasse: 

• Nummers 1, 2 en 3 gaan naar de Subtopklasse 



 

 

• Nummers 4, 5 en 6 gaan naar de 1e klasse 
• Nummer laatst gaat naar de 2e klasse 

 
 
Reserve 1e klasse: 

• Nummers 1 gaan naar de 1e klasse 
• Nummers 2 t/m 7 gaan naar de 2e klasse 

 

Reserve 2e klasse t/m 4e klasse wordt onder andere gevormd op basis van de resultaten van 
het seizoen ‘19’20. 
 

Junioren 

   
Voor de Junioren bestaat geen promotie-/degradatie regeling. De indeling van de poules is 

gebaseerd op de eerste vijf wedstrijden van de competitie veldhockey voorafgaand aan de 
zaalhockeycompetitie van dat jaar.   
 
Onder alle omstandigheden, behoudt de zaalcommissie Noord-Holland zich het recht om de 
poules naar eigen inzicht in te delen. Met name indien er grote veranderingen zijn in het 
aantal inschrijvingen van de verenigingen.   
 

 


