
 

Promotie-/degradatieregeling Bondscompetitie 
Seizoen 2020-2021 
 
In dit document is de promotie- en degradatieregeling opgenomen voor bondscompetitie, die 
wordt gespeeld in seizoen 2020-2021.  

Heren en dames Standaardteams 

Hoofdklasse 

• De vier hoogst geëindigde teams (nummers 1 t/m 4) uit de reguliere 
competitie spelen play-offs om het Nederlands Kampioenschap. De winnaars 

van beide halve finales spelen de finale om het Nederlands Kampioenschap. Er 
wordt in seizoen 2020-2021 géén wedstrijd om de 3e plaats gespeeld. 

 

o EuroHockey League heren 

Deelname aan de EuroHockey League (heren) voor het seizoen 2021-2022 
wordt bepaald door de competitie en de play-offs van het seizoen 2020-
2021. Op grond van de Europese ranking mag Nederland 3 teams 
afvaardigen: 2 teams zullen in het najaar “Round 1” gaan spelen en 1 team 
plaatst zich direct voor de “KO08” in het voorjaar (o.v.b. situatie augustus 

2020). 

 

Eindpositie Instroommoment 

Winnend finalist play-offs EHL KO8 

Verliezend finalist play-offs Round 1 (najaar) 

Kampioen reguliere competitie of het best 
geëindigde team tijdens de reguliere competitie dat 

zich nog niet heeft geplaatst 

Round 1 (najaar) 

EuroHockey League dames 

o Deelname aan de EuroHockey League (dames) voor het seizoen 2021-2022 

wordt bepaald door de competitie en de play-offs van het seizoen 2020-2021. 
Op grond van de Europese ranking mag Nederland 2 teams afvaardigen (o.v.b. 
situatie augustus 2020). De kampioen van de reguliere competitie vult de 
eerste van de twee plaatsen in. Mocht de kampioen ook de nummer 1 van de 
play- off finaleserie worden, dan krijgt de nummer 2 van die serie het tweede 
ticket om deel te nemen aan de EHL. Mocht de reguliere kampioen zich niet 
plaatsen voor de finale, dan krijgt de nummer 1 van de play-offs het tweede 

ticket tot deelname. 

 
• De nummer 12 van de Hoofdklasse degradeert rechtstreeks naar de Promotieklasse. 

• De nummer 11 van de Hoofdklasse speelt om handhaving tegen de nummer 2 van de 
Promotieklasse. 

• De nummer 10 van de Hoofdklasse speelt om handhaving tegen de nummer 3 van de 

Promotieklasse. 

NB. Voor de uitwerking van de play-offs en voor nadere bepalingen: zie bijlage I. 
 
Promotieklasse 
• De nummer 1 van de Promotieklasse promoveert rechtstreeks naar de Hoofdklasse. 

• De nummer 2 van de Promotieklasse speelt om promotie tegen de nummer 11 van de 
Hoofdklasse. 

• De nummer 3 van de Promotieklasse speelt om promotie tegen de nummer 10 van de 

Hoofdklasse. 

• De nummer 10 van de Promotieklasse speelt om handhaving een play-off 
tegen de winnaar van de play- offwedstrijd tussen nr. 2 OVK A – nr. 2 OVK 
B. 

• De nummers 11 en 12 van de Promotieklasse degraderen naar de Overgangsklasse. 
NB. Voor de uitwerking van de play-offs en voor nadere bepalingen: zie bijlage I. 



 

 
Overgangsklasse 

• De nummers 1 van de Overgangsklasse (poule A & B) promoveren rechtstreeks naar de 
Promotieklasse. 

• De nummers 2 van de Overgangsklasse (poule A & B) spelen een play-off tegen 
elkaar; de winnaar van deze play-off serie speelt vervolgens om promotie tegen 
de nummer 10 van de Promotieklasse. 

• De nummers 10 van de Overgangsklasse (poule A & B) spelen om handhaving een 
play-off tegen één van de winnaars van de play-offwedstrijden tussen de 

nummers 2 van de 1e Klasse (poule A t/m D). 
• De nummers 11 en 12 van de Overgangsklasse (poule A & B) degraderen naar de 1e 

Klasse. 

NB. Voor de uitwerking van de play-offs en voor nadere bepalingen: zie bijlage I. 

 
Eerste (1e) Klasse 
• De nummers 1 van de 1e Klasse (poule A t/m D) promoveren rechtstreeks naar de 

Overgangsklasse. 

• De nummers 2 van de 1e Klasse (poule A t/m D) spelen een play-off tegen elkaar; de 
winnaars van deze play-off serie spelen vervolgens om promotie tegen een nummer 
10 van de Overgangsklasse. 

• De nummers 11 en 12 van de 1e Klasse (poule A t/m D) degraderen naar de 2e Klasse. 
NB. Voor de uitwerking van de play-offs en voor nadere bepalingen: zie bijlage I. 
 

Tweede (2e) Klasse 
• De nummers 1 en 2 van de 2e Klasse (poule A t/m D) promoveren rechtstreeks naar de 

1e Klasse. 
• De nummers 11 en 12 van de 2e Klasse (poule A t/m D) degraderen naar de 3e Klasse. 

 
Derde (3e) Klasse 

• De nummers 1 en 2 van de 3e Klasse (poule A t/m D) promoveren rechtstreeks naar de 
2e Klasse. 

• De nummers 11 en 12 van de 3e Klasse (poule A t/m D) degraderen naar de 4e Klasse. 

 

Vierde (4e) Klasse 

Heren 
• De nummers 1 van de 4e Klasse (poule A t/m E) promoveren rechtstreeks naar de 3e 

Klasse. 
• De nummers 2 van de 4e Klasse (poule A t/m E) plaatsen zich voor de play-offs 3e 

klasse. 

 
Dames 

• De nummers 1 van de 4e Klasse (poule A t/m F) promoveren rechtstreeks naar de 3e 

Klasse. 

• De nummers 2 van de 4e Klasse (poule A t/m F) plaatsen zich voor de play-offs 3e 

klasse. 
 
 

Bij de play-offs 3e Klasse wordt er bij de heren om 3 en dames om 2 plekken 
gespeeld. 

  



 

Heren en dames Reserveteams 
 

Reserve Hoofdklasse/Reserve Overgangsklasse 
De nummers 11 en lager van de reserve Hoofdklasse (A) degraderen naar de 
reserve Overgangsklasse. De nummers 1 van de reserve Overgangsklassen (A, 
B) promoveren naar de reserve Hoofdklasse. 

 
Reserve Overgangsklasse/Reserve 1e Klasse 

De nummers 11 en lager van de reserve Overgangsklasse (A, B) degraderen 
naar de reserve 1e Klasse. De nummers 1 van de vier reserve 1e Klassen (A, B, 

C, D) promoveren naar de reserve Overgangsklasse. 

 
Reserve 1e klasse/districtscompetities 

De nummers 10 en lager van de reserve 1e Klassen (A, B, C, D) degraderen naar de 
door de districtscompetitieleiding georganiseerde competities (res. 2e Klasse). Uit het 
district Zuid-Holland kunnen drie, uit het district Noord-Holland drie en uit het district 
Midden Nederland drie teams promoveren naar de door de Bondscompetitieleiding 

georganiseerde reserve competities (res. 1e Klasse). De extra vrije plekken kunnen oa. 
voor zij-instroom door de Bondscompetitieleiding worden ingevuld. 

Heren en dames 30+/35+ 
 
D30+ of H35+ Hoofdklasse/D30+ of H35+ Overgangsklasse 

De nummers 11 en lager van de D30+ of H35+ Hoofdklasse (A) degraderen naar de 
D30+ of H35+ Overgangsklasse. De nummers 1 van de D30+ of H35+ 

Overgangsklassen (A, B) promoveren naar de D30+ of H35+ Hoofdklasse. 

 
D30+ of H35+ Overgangsklasse/ D30+ of H35+ 1e Klasse 

De nummers 11 en lager van de D30+ of H35+ Overgangsklassen (A, B) degraderen 
naar de D30+ of H35+ 1e Klasse. De nummers 1 van de vier D30+ of H35+ 1e 
Klassen (A, B, C, D) promoveren naar de D30+ of H35+ Overgangsklasse. 

 
D30+ of H35+  1e Klasse/districtscompetities 

De nummers 10 en lager van de D30+ of H35+ 1e Klassen (A, B, C, D) degraderen 

naar de door de districtscompetitieleiding georganiseerde D30+ of H35+ competities 
(2e Klasse). Uit het district Zuid-Holland kunnen drie, uit het district Noord-Holland 
drie en uit het district Midden Nederland drie teams promoveren naar de door de 
Bondscompetitieleiding georganiseerde D30+ of H35+ en competities (1e Klasse). De 
extra vrije plekken kunnen oa. voor zij-instroom door de Bondscompetitieleiding 
worden ingevuld.  

 

  



 

Heren en dames 45+  
Voor zowel de heren als de dames beginnen deze categorieën bij de leeftijd 45. De Dames 
45+ is een bestaande competitie en de Heren 45+ is een nieuwe competitie per seizoen 
2020-2021. Er is daarom ook een uitgebreider stuk tekst bij de heren te vinden.  
 

Dames 45+ 
De promotie- en degradatie voor deze competitie wordt tijdens het seizoen met betrokken 
verenigingen/teams besproken.  
 

Heren 45+ 
Bij het opstellen van de indelingen (aan het begin van het seizoen) wordt als volgt te werk 

gegaan:  
• De bestaande VL en L competities uit de verschillende districten zijn samengevoegd 

tot een landelijk ingedeelde Senioren 45+ competitie. De teams zijn naar rato van 
het aantal ingeschreven teams per district over de vier niveaus verdeeld; 

• Hierbij is een zo goed mogelijk inschatting gemaakt van de verhoudingen tussen de 
competities in de verschillende districten en worden de poules zo regionaal mogelijk 

ingedeeld; 
• Vervolgens zijn de ingediende aanvullende verzoeken in behandeling genomen. 

Honorering van verzoeken is afhankelijk van ruimte die in een bepaalde klasse 
bestaat en de motivering van het geplaatste verzoek;  

 
Dit eerste seizoen (2020-2021) is opgedeeld in 3 periodes. Periode 1 loopt van 6 september 
tot 4 oktober, periode 2 loopt van 25 oktober tot 22 november en periode 3 loopt van 14 

maart tot 13 juni. Er wordt gespeeld in poules van 6, waarbij er in periode 1 en 2 een halve 
competitie wordt gespeeld (5 wedstrijden per periode) en in periode 3 een hele competitie 
(10 wedstrijden).  

 
Deze structuur van twee herindelingen is in eerste instantie slechts bestemd voor het eerste 
seizoen. Voor volgend seizoen willen we graag met de betreffende verenigingen in overleg 

m.b.t. de poulegrootte en (eventuele) herindelingsmomenten.  
 
In de regeling wordt soms gesproken over ‘de beste nummer 2’. Om de beste te bepaling 
volgen we het Bondsreglement 2020 artikel 2.5 ‘Rangorde opmaken’. 
 
Competitiehuis  

• Hoofdklasse – 5 poules (A t/m E) 

• Overgangsklasse – 5 poules (A t/m E) 
• Eerste Klasse – 9 poules (A t/m I) 
• Tweede Klasse – 9 poules (A t/m I) 

 
Periode 1: 
Heren 45+ Hoofdklasse 

• De nummers 6 degraderen naar de Heren 45+ Overgangsklasse.  

 
Heren 45+ Overgangsklasse 

• De nummers 1 promoveren naar de Heren 45+ Hoofdklasse.  
• De nummers 5 en 6 degraderen naar de Heren 45+ Eerste Klasse.  

 
Heren 45+ Eerste Klasse 

• De nummers 1 promoveren naar de Heren 45+ Overgangsklasse. 
• De beste nummer 2 promoveert naar de Heren 45+ Overgangsklasse.  
• De nummers 6 degraderen naar de Heren 45+ Tweede Klasse. 

 
Heren 45+ Tweede Klasse 

• De nummers 1 promoveren naar de Heren 45+ Eerste Klasse. 
 

Periode 2:  



 

De promotie- en degradatieregeling voor alle klassen voor periode 2 voor de Heren 45+ 
competitie worden vóór aanvang periode 2 gedeeld. 

 
Periode 3:  
De promotie- en degradatieregeling voor alle klassen voor periode 3 voor de Heren 45+ 
competitie worden vóór aanvang periode 3 gedeeld. 
 
NB: Eventueel kan – in overleg met de betreffende teams – van promotie/degradatie worden 

afgeweken wanneer dit tot een betere poule-indeling leidt voor alle betrokkenen. Ook tijdens 
de herindelingen worden ingediende aanvullende verzoeken m.b.t. wel/niet promoveren of 
degraderen in behandeling genomen. Honorering van verzoeken is afhankelijk van ruimte die 
in een bepaalde klasse bestaat en de motivering van het geplaatste verzoek.  

 
Daarbij zullen wij – als Competitieleiding van de KNHB – na periode 1 het gehele format 
opnieuw evalueren gezien de vele reacties die we hebben ontvangen op het voorstel voor de 

nieuwe 45+ competitie. Daarom houden we ons het recht voor om volledig van deze 
promotie-/degradatieregeling af te stappen indien dit leidt tot een betere poule-indeling voor 
alle betrokkenen.  
 
De competitieleiding behoudt zich het recht voor, gehoord de verenigingen, af te 
wijken van bovenstaande promotie- en degradatieregeling indien er sprake is van 
zeer grote uitslagen en wanneer dit leidt tot een beter passende competitie gelet 

op de wensen van de verenigingen.  
 
Indien er vragen zijn, dan kan de wedstrijdsecretaris, secretaris of het betrokken bestuurslid 
contact opnemen met de afdeling competitie via het e-mailadres competitie@knhb.nl.  

 

mailto:competitie@knhb.nl

