Promotie-/degradatieregeling senioren district Zuid Nederland
Seizoen 2021-2022

In dit document is de promotie- en degradatieregeling opgenomen voor de districtscompetities senioren
van Zuid Nederland die worden gespeeld in seizoen 2021 – 2022. Hieronder vallen de senioren
uitkomende in de Reserve klassen, de Jong Senioren, de 30+ en 35+ competities en de donderdagavond
competities.
De promotie- en degradatieregeling van de bondscompetitie senioren (waarin de standaard (eerste)
teams dames en heren spelen) wordt apart gepubliceerd op de site van de KNHB.
Bij het opstellen van de indeling (aan het begin van de competitie) wordt als volgt te werk gegaan:
• De indeling van het gespeelde seizoen wordt aangepast met (onderstaande) promotie- en
degradatieregeling;
• Vervolgens worden 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;
• 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 kan de
competitieleider besluiten de beste nummer(s) 2, en eventueel de beste nummer(s) 3, uit de
klasse daaronder te laten promoveren. Een verzoek inclusief motivering is dus cruciaal indien er
een wens bestaat hoger te spelen;
• Bij het indelen van de poules wordt als uitgangspunt gehanteerd dat er bij voorkeur geen vrije
plekken mogen ontstaan in de poules in de Hoofdklasse tot en met Tweede klasse en de poules
met teams uit Zeeland en Limburg;
• Bij het indelen van de poules wordt waar mogelijk maximaal één team van een vereniging in een
poule geplaatst. Tot op heden zie je dat dit vaak ook niet lukt, waardoor er alsnog twee teams bij
dezelfde vereniging in één poule moeten worden ingedeeld.
De competitieleider houdt zich het recht voor, gehoord de verenigingen, af te wijken van onderstaande
promotie- en degradatieregeling indien dit leidt tot een beter passende competitie gelet op de wensen
van de verenigingen.
Het seizoen is opgedeeld in twee periodes. Periode 1 loopt van september tot en met december en
periode 2 loopt van maart tot en met juni. Een deel van de teams spelen één competitie over deze twee
perioden, waar het andere deel van de teams twee competities spelen, elke periode één.
In seizoen 2021-2022 zal wederom een mogelijke verdere herijking van de competitiestructuur
plaatsvinden. Dit houdt in dat de promotie-/degradatieregeling, in overleg met de clubs, nog kan
wijzigen. Deze regeling is nu gemaakt op basis van dezelfde competitie voor volgend seizoen.
In de regeling wordt soms gesproken over ‘de beste nummer 2’. Om de beste te bepaling volgen we het
Bondsreglement 2021 artikel 2.6 ‘Rangorde opmaken’.

Reserveteams
Dit zijn de tweede (en soms eerste) senioren teams en lager.

Dames reserve

Reserve Hoofdklasse
•
De nummers 11 en 12 degraderen naar de Reserve Overgangsklasse. Bij een poule van 11,
degradeert alleen nummer 11.
Reserve Overgangsklasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Reserve Hoofdklasse.
•
De nummers 11 en 12 degraderen naar de Reserve Eerste Klasse. Bij een poule van 11,
degradeert alleen nummer 11.

Reserve Eerste Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Reserve Overgangsklasse.
•
De nummers 11 en 12 van de poules met 12 teams degraderen naar de Reserve Tweede Klasse.
Bij een poule van 11, degradeert alleen nummer 11.
Reserve Tweede Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Reserve Eerste Klasse.
•
De nummers 11 en 12 van de poules met 12 teams degraderen naar de Reserve Derde Klasse.
Bij een poule van 11, degradeert alleen nummer 11.
Reserve Derde Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Reserve Tweede Klasse.
•
De twee beste* nummers 2 promoveren naar de Reserve Tweede Klasse.
•
De nummers 11 en 12 van de poules met 12 teams degraderen naar de Reserve Vierde Klasse.
Bij een poule van 11, degradeert alleen nummer 11.
Reserve Vierde en Vijfde Klasse
Deze teams spelen in poules van 6 en spelen gedurende het seizoen 2 competities, één tot de winterstop
(periode 1) en één na de winterstop (periode 2). Per competitie is een promotie- en degradatieregeling
van toepassing:
•
Periode 1:
o De nummers 1 en 2 van de poules met 6 teams plaatsen zich voor de vier poules Reserve
Vierde Klasse. De twee beste nummers 3 van de poules met 6 teams plaatsen zich voor
de vier poules Reserve Vierde Klasse.
o De andere teams spelen in periode 2 in de Reserve Vijfde Klasse.
•
Periode 2:
o De nummers 1 van de Vierde Klasse periode 2 promoveren naar de Reserve Derde
Klasse.
o De nummers 6 in de Vierde Klasse periode 2 degraderen naar de Reserve Vijfde Klasse.
o De nummers 1 van de Vijfde Klasse periode 2 promoveren naar de Reserve Vierde Klasse.
Na seizoen 2021-2022 zal de Reserve Vierde Klasse in poules van 12 worden ingedeeld en start de
Reserve Vijfde Klasse in poules van 6.

Heren reserve

Reserve Hoofdklasse
•
De nummers 11 en 12 degraderen naar de Reserve Overgangsklasse. Bij een poule van 11,
degradeert alleen nummer 11. Bij een poule van 10 degradeert er geen poule.
Reserve Overgangsklasse
•
De nummers 1 van beide poules promoveren naar de Reserve Hoofdklasse.
•
De nummers 11 en 12 van beide poules degraderen naar de Reserve Eerste Klasse. Bij een poule
van 11, degradeert alleen nummer 11.
Reserve Eerste Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Reserve Overgangsklasse.
•
De nummers 11 en 12 van de poules met 12 teams degraderen naar de Reserve Tweede Klasse.
Bij een poule van 11, degradeert alleen nummer 11.
Reserve Tweede Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Eerste Klasse.
•
De nummers 11 en 12 van de poules met 12 teams degraderen naar de Reserve Derde Klasse.
Bij een poule van 11, degradeert alleen nummer 11.

Reserve Derde Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Reserve Tweede Klasse.
•
De nummers 11 en 12 van de poules met 12 teams degraderen naar de Reserve Vierde Klasse.
Bij een poule van 11, degradeert alleen nummer 11. Bij een poule van 10 degradeert er geen
poule.
Reserve Vierde Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Reserve Derde Klasse.
•
De beste nummers 2 promoveren voor zover er plek is.

Jong Senioren

Deze teams spelen in poules van 6 en spelen gedurende het seizoen twee competities, periode 1 en
periode 2.

Dames Jong senioren

Periode 1:
Jong Senioren Eerste Klasse
•
De nummers 1 en 2 promoveren naar de (nieuwe) Jong Senioren Overgangsklasse.
•
De nummers 3 en 4 blijven in de Jong Senioren Eerste Klasse.
•
De twee beste nummers 5 blijven in de Jong Senioren Eerste Klasse.
•
De nummers 6 en de andere nummer 5 degraderen naar de Jong Senioren Tweede Klasse.
Jong Senioren Tweede Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Jong Senioren Eerste Klasse.
•
De nummers 5 en 6 degraderen naar de Jong Senioren Derde Klasse.
Jong Senioren Derde Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Jong Senioren Tweede Klasse.
•
De beste nummers 2 promoveren naar de Jong Senioren Tweede Klasse voor zover er plek is.
•
De nummers 5 en 6 degraderen naar de Jong Senioren Vierde Klasse.
Jong Senioren Vierde Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Jong Senioren Derde Klasse.
•
De beste nummers 2 promoveren naar de Jong Senioren Derde Klasse voor zover er plek is.
•
De nummers 5 en 6 degraderen naar de Jong Senioren Vijfde Klasse.
Jong Senioren Vijfde Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Jong Senioren Vierde Klasse.
•
De beste nummers 2 promoveren naar de Jong Senioren Vierde Klasse voor zover er plek is.
Periode 2:
De promotie- en degradatieregeling voor alle klassen voor periode 2 voor de Jong Senioren worden vóór
aanvang periode 2 in de winterstop gedeeld. Ook wordt dan duidelijk hoeveel en welke teams mee
mogen gaan doen voor het Nederlands Kampioenschap.
Aanvullende opmerkingen:
•
Kampioenen in de Jong Senioren in een bepaalde klasse kunnen tevens op verzoek instromen in
dezelfde reguliere Reserve klasse voor het volgende seizoen indien er na doorvoering promotie en
degradatie plek is. Zij gaan boven andere verzoeken.

Heren Jong senioren

Periode 1:
Jong Senioren Eerste Klasse
•
De nummers 5 en 6 degraderen naar de Jong Senioren Tweede Klasse. Bij een poule van 5,
degradeert alleen nummer 5.

Jong Senioren Tweede Klasse
•
De nummers 1 en 2 promoveren naar de Jong Senioren Eerste Klasse.
•
De nummers 4, 5 en 6 degraderen naar de Jong Senioren Derde Klasse. Bij een poule van 5,
degradeert alleen nummer 5.
Jong Senioren Derde Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Jong Senioren Tweede Klasse.
•
De beste nummers 2 promoveren voor zover er plek is.
•
De nummers 5 en 6 degraderen naar de Jong Senioren Vierde Klasse. Bij een poule van 5,
degradeert alleen nummer 5.
Jong Senioren Vierde Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Jong Senioren Derde Klasse.
•
De beste nummers 2 promoveren voor zover er plek is.
Periode 2:
De promotie- en degradatieregeling voor alle klassen voor periode 2 voor de Jong Senioren worden vóór
aanvang periode 2 in de winterstop gedeeld. Ook wordt dan duidelijk hoeveel en welke teams mee
mogen gaan doen voor het Nederlands Kampioenschap.
Aanvullende opmerkingen:
•
Kampioenen in de Jong Senioren in een bepaalde klasse kunnen tevens op verzoek instromen in
dezelfde reguliere Reserve klasse voor het volgende seizoen indien er na doorvoering promotie en
degradatie plek is. Zij gaan boven andere verzoeken.

Dames 30+

Doordat de Dames 30+ competitie nog steeds een kleine competitie is, waarbij grote niveauverschillen
zijn, is deze competitie wederom ingedeeld met poules van 6. Alle poules spelen een hele competitie tot
de winterstop en in de winterstop wordt er opnieuw ingedeeld. De competitieleiding kan afwijken van
onderstaande afspraken wanneer de afstand of ongelijkheid qua sterkte binnen de poule onredelijk
wordt. Er zullen uiteindelijk na de winterstop ook weer regio bewuste- en gelijkwaardige poules moeten
ontstaan.
Periode 1:
Dames 30+ Overgangsklasse
•
De nummers 5 en 6 degraderen naar de Dames 30+ Eerste Klasse. Bij een poule van 5,
degradeert alleen nummer 5.
Dames 30+ Eerste Klasse
•
De nummers 1 en 2 promoveren naar de Dames 30+ Overgangsklasse.
Periode 2:
De promotie- en degradatieregeling voor alle klassen voor periode 2 voor de Dames 30+ worden vóór
aanvang periode 2 in de winterstop gedeeld.

Heren 35+

Heren 35+ Hoofdklasse
Aangezien deze poule al een aantal jaar geen volledige poule meer heeft (en we dit niet hebben kunnen
rechttrekken in seizoen 2020-2021), hebben we om het aantal wedstrijden wel te compenseren én een
eerlijk verloop naar het NK te garanderen een andere competitieopzet voor seizoen 2021-2022.
De poule speelt met 8 teams eerst een volledige competitie over de eerste 14 speeldagen van de
speeldagenkalender van een poule van 12. Na deze volledige competitie zal de stand de poule gaan
splitsen in twee poules van 4 teams. De komende zes speeldagen van de poule van 12 worden hiervoor
gebruikt. De standen in deze poules met 4 teams starten dan weer op 0.
•
Nummers 1 t/m 4 spelen door in poule A en spelen een gehele competitie om het seizoen af te
ronden en aan twintig wedstrijden te komen, maar bovenal ook om te strijden voor een plek bij
NK.
•
Nummers 5 t/m 8 spelen door in poule B en spelen ook een gehele competitie om het seizoen af
te ronden en aan twintig wedstrijden te komen.
•
Niemand degradeert uit de H35+ Hoofdklasse.
Heren 35+ Overgangsklasse
•
De nummers 1 en 2 promoveren naar de Heren 35+ Hoofdklasse.
•
De nummers 11, 12 en 13 degraderen naar de Heren 35+ Eerste Klasse. Bij een poule van 12,
degraderen nummers 11 en 12.
Heren 35+ Eerste Klasse
•
De nummers 1 en 2 promoveren naar de Heren 35+ Overgangsklasse.
•
De nummers 11, 12 en 13 degraderen naar de Heren 35+ Tweede Klasse.
Heren
•
•
•

35+ Tweede Klasse
De nummers 1 promoveren naar de Heren 35+ Eerste Klasse.
De beste nummers 2 promoveren voor zover er plek is.
De nummers 11 en 12 degraderen naar de Heren 35+ Derde Klasse. Bij een poule van 11,
degradeert alleen nummer 11.

Heren 35+ Derde Klasse
•
De nummers 1 promoveren naar de Heren 35+ Tweede Klasse.
•
De beste nummers 2 promoveren voor zover er plek is.
Heren 35+ Vierde Klasse
Dit betreft een gesloten poule in Zuid Limburg waar teams alleen op verzoek in worden geplaatst.

Donderdagavondcompetitie

Voor de donderdagavondcompetitie is er vooraf geen promotie- en degradatieregeling vastgesteld.

De competitieleider behoudt zich het recht voor af te wijken van deze promotie- en
degradatieregelingen.
Indien er na het lezen van dit document vragen zijn, dan kan de wedstrijdsecretaris, secretaris of het
betrokken bestuurslid contact opnemen met het districtskantoor via het e-mailadres district-zn@knhb.nl.

