
 

 

Promotie-/degradatie regeling Senioren Zuid Holland  
2020- 2021 

 
In het seizoen 2020-2021 zal mogelijk een herijking van de competitiestructuur plaatsvinden. Indien dit 
leidt tot een aanpassing van deze regeling zal dit uiterlijk bij aanvang van de tweede helft van de 
competitie (na de winterstop) worden gecommuniceerd. 
 
Uitgangspunten  
Voor het competitieverloop bij Corona maatregelen zie 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-
met-deze-richtlijnen#faq  
 
Hieronder staat per klasse benoemd welke promotie/degradatieregeling geldt aan het einde van de 
competitie. Er wordt aangegeven welke teams promoveren en welke teams degraderen.  
 

Bij het vervolgens opnieuw indelen van de teams gelden de volgende uitgangspunten:  

 
1. De promotie/degradatie regeling is altijd leidend. 

 
2. Vervolgens worden de ingediende aanvullende verzoeken in behandeling genomen.  

Honorering van verzoeken is afhankelijk van ruimte die er in een bepaalde klasse bestaat en de 

motivering van het geplaatste verzoek. 

 
3. Bij het ontstaan van een open plaats in een bepaalde klasse na toepassing van bovenstaande, 

bepaalt de competitieleider wie deze open plaats mag invullen uit de ontvangen verzoeken.  

De motivering van het verzoek is daarbij cruciaal.  

Mochten er geen verzoeken zijn dan besluit de competitieleider welk team de plek inneemt.  

 

4. Bij het indelen van de poules wordt waar mogelijk maximaal 1 team van een vereniging in een 

poule geplaatst. 

 
5. De competitieleider behoudt zich het recht voor om indien, na toepassing van de 

promotie/degradatieregeling, als gevolg van degradatie uit de Bondscompetitie in een lagere 

klasse een poule van meer dan twaalf teams ontstaat, 1 of meer extra teams te laten 

degraderen.  

In dat geval zal het team met het minste resultaat alsnog degraderen. 

 

6. Teams welke voor het eerst gaan hockeyen dienen in beginsel in de laagste klasse te beginnen. 

Echter het streven is om een nieuw team gelijk op het juiste nivo in te delen 

 

7. De competitieleider behoudt zich het recht voor om indien het aantal inschrijvingen niet kan 

leiden tot de formatie van volwaardige poules, alsnog teams in een lagere dan wel hogere klasse 

te plaatsen. 

Reserveteams  
Dit zijn de tweede (en soms eerste) senioren teams en lager.  
 
De competitieleider houdt zich het recht voor af te wijken van bovenstaande regeling indien 

dit leidt tot een beter passende competitie. 
 

Heren reserve 
Competitieindeling 
 

• Reserve 1e klasse:4 poules van 12 teams (Bondscompetitie) 

• Reserve 2e klasse:3 poules van 12 teams 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen#faq
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen#faq


 

 

• Reserve 3e klasse:5 poules van 12 teams 

• Reserve 4e klasse:3 poules van 12 teams 

• Reserve 5e klasse:1 poule  van 12 teams 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Promotie-degradatie 

 
Reserve 1e klasse (Bondscompetitie*) 

• De nummers 10, 11 en 12 voor zover uitkomend in het district Zuid Holland gaan in de reserve 2e 

klasse spelen*. 

 
Reserve 2e klasse  

• De nummers 1 gaan in de reserve 1e klasse spelen.  

• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de reserve 3e klasse spelen.  

 

Reserve 3e klasse  
• De nummers 1 gaan in de reserve 2e klasse spelen.  

• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de reserve 4e klasse spelen. 

 

Reserve 4e klasse 
• De nummers 1 en 2 gaan in de reserve 3e klasse spelen.  

• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de reserve 5e klasse spelen. 

 

 
Reserve 5e klasse 

• De nummers 1 en 2 gaan in de reserve 4e klasse spelen. 

 

*De promotie/degradatieregeling van de bondscompetitie is hierin leidend. 
 
De competitieleider houdt zich het recht voor af te wijken van bovenstaande regeling indien 
dit leidt tot een beter passende competitie. 

 
Dames reserve 
Competitieindeling 
 

• Reserve 1e klasse:4 poules van 12 teams (Bondscompetitie) 

• Reserve 2e klasse:3 poules van 12 teams 

• Reserve 3e klasse:5 poules van 12 teams 

• Reserve 4e klasse:5 poules van 12 teams 

• Reserve 5e klasse: 1 poule van 8 teams (1,5 competitie) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Promotie-degradatie 
 
Reserve 1e klasse (Bondscompetitie*) 

• De nummers 10, 11 en 12 voor zover uitkomend in het district Zuid Holland gaan in de reserve 2e 

klasse spelen*. 

 
Reserve 2e klasse  

• De nummers 1 gaan in de reserve 1e klasse spelen.  

• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de reserve 3e klasse spelen.  

 
Reserve 3e klasse  

• De nummers 1 gaan in de reserve 2e klasse spelen.  



 

 

• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de reserve 4e klasse spelen. 

 
Reserve 4e klasse 

• De nummers 1 en 2 gaan in de reserve 3e klasse spelen.  

• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de reserve 5e klasse spelen. 

 
 
Reserve 5e klasse 

• De nummers 1 en 2 promoveren naar de reserve 4e klasse. 

 
*De promotie/degradatieregeling van de bondscompetitie is hierin leidend. 
 
De competitieleider houdt zich het recht voor af te wijken van bovenstaande regeling indien 
dit leidt tot een beter passende competitie.  
 

Heren Jong senioren  
Competitieindeling 
 

• Jong 2e klasse:1 poule van 12 teams Herindeling. 

• Jong 3e klasse:1 poule van 12 teams Herindeling.  

• Jong 4e klasse:2 poules van 12 teams Herindeling. 

• Jong 5e klasse:1 poule van 12 teams Herindeling. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Herindeling na periode 1 (sept-dec) 
 
Jong 2e klasse  

• De nummers 11 en 12 gaan in de Jong 3e klasse spelen. 

 

Jong 3e klasse 
• De nummers 1 en 2 gaan in de Jong 2e klasse spelen. 

• De nummers 11 en 12 gaan in de Jong 4e klasse spelen. 

 

Jong 4e klasse 
• De nummers 1 gaan in de Jong 3e klasse spelen. 
• De nummers 12 gaan in de Jong 5e klasse spelen. 

 

Jong 5e klasse 
• De nummers 1 en 2 gaan in de Jong 4e klasse spelen. 

 

Promotie-degradatie na periode 2 (maart-juni) 
 
Jong 2e klasse 

• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de Jong 3e klasse spelen. 
 
Jong 3e klasse 

• De nummer 1 gaat in de Jong 2e klasse spelen 
• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de Jong 4e klasse spelen.  

 

Jong 4e klasse 

• De nummers 1 gaan in de Jong 3e klasse spelen 
• De nummers 11 en 12 gaan in de Jong 5e klasse spelen. 

 

Jong 5e klasse 
• De nummers 1 en 2 gaan in de Jong 4e klasse spelen 

 

Nationale kampioenschappen Jong senioren. 



 

 

De nummer 1 van de 2e klasse Jong senioren is verplicht deel te nemen aan de nationale 

kampioenschappen Jong senioren en worden automatisch door het District afgevaardigd voor 

deelname hieraan.  

 
De competitieleider houdt zich het recht voor af te wijken van bovenstaande regeling indien 
dit leidt tot een beter passende competitie.  
 

Dames Jong senioren 
Competitieindeling 

 
• Jong 2e klasse: 1 poule  van 12 teams Herindeling.  

• Jong 3e klasse: 2 poules van 12 teams Herindeling.  

• Jong 4e klasse: 6 poules van 12 teams Herindeling.  

• Jong 5e klasse: 3 poules van 12 teams Herindeling.   
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herindeling na periode 1 (sept-dec)  
 
Jong 2e klasse  

• De nummers 11 en 12 gaan in de Jong 3e klasse spelen. 

 

Jong 3e klasse 
• De nummers 1 gaan in de Jong 2e klasse spelen. 

• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de Jong 4e klasse spelen. 

 

Jong 4e klasse 
• De nummers 1, 2 en 3 gaan in de Jong 3e klasse spelen. 

• De nummers 12 gaan in de Jong 5e klasse spelen. 

 
Jong 5e klasse 

• De nummers 1 en 2 gaan in de Jong 4e klasse spelen. 

 
Promotie-degradatie na periode 2 (maart-juni) 

 
Jong 2e klasse 

• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de Jong 3e klasse spelen. 

 
Jong 3e klasse 

• De nummers 1 gaan in de Jong 2e klasse spelen. 
• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de Jong 4e klasse spelen.  

 

Jong 4e klasse 
• De nummers 1 gaan in de Jong 3e klasse spelen. 
• De nummers 11, 12 gaan in de Jong 5e klasse spelen. 

 

Jong 5e klasse 
 

• De nummers 1 gaan in de Jong 4e klasse spelen. 

 

Nationale kampioenschappen Jong senioren. 

De nummer 1 van de 2e klasse Jong senioren is verplicht deel te nemen aan de nationale 

kampioenschappen Jong senioren en worden automatisch door het District afgevaardigd voor 

deelname hieraan.  

 



 

 

De competitieleider houdt zich het recht voor af te wijken van bovenstaande regeling indien 

dit leidt tot een beter passende competitie. 
 

Heren 35+ 

Competitieindeling 

 
• 1e klasse: 4 poules van 12 teams (Bondscompetitie)* 

• 2e klasse: 2 poules  van 12 teams 

• 3e klasse: 2 poules van 12 teams 

• 4e klasse: 1 poule van 12 teams 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Promotie-degradatie 

 
1e klasse  

• De nummers 10, 11 en 12 voor zover uitkomend in het district Zuid Holland degraderen naar de 

2e klasse*. 

 
2e klasse  

• De nummers 1 en beste nummer 2 gaan in de 1e klasse spelen.  

• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de 3e klasse spelen.  

 

3e klasse  
• De nummers 1 promoveren naar de 2e klasse.  

• De nummers 10, 11 en 12 (poule A) en de nummers 12, 13 en 14 (poule B) gaan in de 4e klasse 

spelen. 

 

4e klasse  

• De nummers 1 en 2 gaan in de 3e klasse spelen.  

 

*De promotie/degradatieregeling van de bondscompetitie is hierin leidend. 
 
De competitieleider houdt zich het recht voor af te wijken van bovenstaande regeling indien 
dit leidt tot een beter passende competitie 
 

Dames 30+ 
Competitieindeling 
 

• 1e klasse: 4 poules van 12 teams (Bondscompetitie)* 

• 2e klasse: 1 poule van 12 teams  

• 3e klasse: 1 poule van 12 teams 

• 4e klasse: 1 poule van 12 teams 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Promotie- degradatie regeling 
 
1e klasse: 

• De nummers 10, 11 en 12 voor zover uitkomend in het district Zuid Holland gaan naar de 2e 

klasse*.  

 
2e klasse: 

• De nummer 1, 2 en 3 gaan in de 1e klasse spelen. 

• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de 3e klasse spelen. 

 



 

 

3e klasse  

• De nummer 1 gaat in de 2e klasse spelen.  

• De nummers 10, 11 en 12 gaan in de 4e klasse spelen. 

 
4e klasse 

• De nummer 1 gaat in de 3e klasse spelen. 

 
*De promotie/degradatieregeling van de bondscompetitie is hierin leidend. 
 
De competitieleider houdt zich het recht voor af te wijken van bovenstaande regeling indien 
dit leidt tot een beter passende competitie 
 

 


