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Promotie- en degradatieregeling
Jong Senioren, Senioren Reserve, Senioren 30+ / 35+
In dit document wordt beschreven op welke manier Jong Senioren, Senioren (Reserve, 30+
en 35+) teams die in de districtscompetitie van Noord-Holland spelen, promoveren en
degraderen naar de bondscompetitie of een hogere/lagere klasse. Daarnaast wordt
beschreven hoe de teams worden heringedeeld (na de winterstop).
Start van de competitie
Alle teams die in de districtscompetitie van Noord-Holland uitkomen in seizoen 2021-2022
zijn door middel van het ratingsysteem ingedeeld. Het ratingsysteem wordt toegepast om
alle teams op een passend niveau te laten hockeyen. Daarnaast worden de poules
horizontaal ingedeeld, zodat deze (in een klasse) een vergelijkbare sterkte hebben.
Het ratingsysteem
Het systeem is gebaseerd op het uitgangspunt dat een team een bepaalde sterkte heeft door
de samenstelling van het team. De hockeyervaring van iedere speler in een team heeft een
waarde op basis van de elementen: klasse, rang in de poule, gewonnen wedstrijden,
verloren wedstrijden, gelijk spel en doelsaldo. Deze waarde per speler wordt in een
rekenmodel samengevoegd waardoor een waarde per team ontstaat. Dit is de rating.
De rating is een getal dat zich laat vergelijken met dezelfde ratinggetallen van andere teams.
Dit leidt ertoe dat het team met de hoogste rating bovenaan de hockeyladder wordt
geplaatst en het team met de laagste rating onderaan. Alle teams komen dus per categorie
op een rijtje te staan, waardoor de poules op gelijke sterkte ingedeeld kunnen worden.
De resultaten van een team in een bepaalde periode bepalen of een team stijgt of daalt op
de hockeyladder. Daarnaast is de teamsamenstelling van invloed op de rating en kan een
team stijgen of dalen als de samenstelling verandert. Ook nieuwe teams krijgen een rating,
waardoor zij op niveau in kunnen stromen in de competitie.

Indeling periode 1 (sept - dec)
De teams zijn in periode 1 met behulp van het ratingsysteem op de volgende manier
ingedeeld:

Jong Senioren Teams uit de competitie van Midden-Nederland en Noord-Holland zijn
ingedeeld op basis van rating. Zowel de Overgangsklasse als de 1e klasse
poules zijn samengesteld met teams uit het district Noord-Holland en Midden
Nederland (IDC). Deze klassen zijn ingedeeld op basis van de promotie- en
degradatieregeling van afgelopen seizoen.
Vanaf de 2e klasse zijn de poules overwegend per district ingedeeld: teams
uit Midden Nederland zitten bij elkaar, net als teams uit Noord-Holland.

Senioren
Reserve

De Senioren Reserve competitie is ongewijzigd ten opzichte van vorig
seizoen.

Senioren
30+, 35+

De Senioren 30+ (dames) en Senioren 35+ (heren) competitie is ongewijzigd
ten opzichte van vorig seizoen.

Senioren
45+

De Senioren 45+ competitie is ongewijzigd ten opzichte van vorig seizoen.

Promotie, degradatie en herindelen
Door het gebruik van het ratingsysteem vindt er niet automatisch promotie en degradatie
plaats aan de hand van de eindstand in de poule. Alleen bij Jong Senioren is er sprake van
een gedeelte promotie en degradatie in de Overgangs- en 1e klasse.
Daarnaast is er bij de Senioren (Reserve, 30+ en 35+) in de hoogste klasse sprake van
promotie naar de bondscompetitie aan het eind van het seizoen. Alle overige teams worden
(her)ingedeeld met behulp van het ratingsysteem (op basis van de resultaten en de
teamsamenstelling). Er is dus een dynamische hockeyladder waarmee gelijkwaardige teams
bij elkaar worden ingedeeld en op het veld tegenover elkaar komen te staan.

Herindeling na periode 1 (sept – dec)
Gedurende het eerste gedeelte van de competitie worden 10, 11 of 12 rondes gespeeld.
Hieruit wordt de stand opgemaakt die als basis gebruikt wordt voor de herindeling. Per
categorie wordt dat als volgt gedaan:
Dames Jong Senioren
Omdat de Dames Jong Senioren competitie in korte tijd enorm gegroeid is, wordt het
competitiehuis (met name in de top van deze competitie) uitgebreid. Na periode 1 wordt
zowel aan de Overgangsklasse als aan de 1e klasse een poule toegevoegd. Als gevolg hiervan
geldt onderstaande promotie-/degradatieregeling:
•
•
•
•

Nummers
Nummers
Nummers
Nummers

5 en 6 van de Overgangsklasse degraderen naar de 1e klasse;
1, 2 en 3 van de 1e klasse promoveren naar de Overgangsklasse;
6 van de 1e klasse degraderen naar de 2e klasse;
1 van de 2e klasse promoveren naar de 1e klasse.

Heren Jong Senioren
Na periode 1 worden de Overgangsklasse en de 1e klasse gevormd met behulp van een
Promotie- en een degradatieregeling:
•
•
•
•
•

Nummers 5
Nummers 1
Nummers 5
Nummers 1
Vanaf de 2e
systeem.

en 6 van de Overgangsklasse degraderen naar de 1e klasse;
van de 1e klasse A en B promoveren naar de Overgangsklasse;
en 6 van de 1e klasse A en B degraderen naar de 2e klasse;
van de 2e klasse A en B promoveren naar de 1e klasse;
klasse worden de teams ingedeeld op basis van het rating
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Senioren
(Rerserve,
30+ en 35+)

De senioren worden ingedeeld met behulp van het ratingsysteem.

Senioren 45+ De promotie en degradatie regeling is te vinden op de website.

Promotie en degradatie na periode 2 (mrt – juni) & Nederlands Kampioenschap
Jong Senioren
Vanuit de Jong Senioren competitie kan er niet gepromoveerd worden naar de
bondscompetitie. Na periode 2 worden de Overgangsklasse en de 1e klasse gevormd met
behulp van een promotie- en degradatieregeling.
Dames Jong Senioren
•
Nummers 5 en 6 van de Overgangsklasse degraderen naar de 1e klasse;
•
Nummers 1 en de beste nummer 2 van de 1e klasse A, B en C
promoveren naar de Overgangsklasse;
•
Nummers 5 en 6 van de 1e klasse A, B en C degraderen naar de 2e
klasse;
•
De 3 beste nummers 1 van de 2e klasse A, B, C en D promoveren naar de
1e klasse;
•
Vanaf de 2e klasse worden de teams ingedeeld op basis van het rating
systeem.
Heren Jong Senioren
•
Nummers 5 en 6 van de Overgangsklasse degraderen naar de 1e klasse;
•
Nummers 1 van de 1e klasse A en B en promoveren naar de
Overgangsklasse;
•
Nummers 5 en 6 van de 1e klasse A en B degraderen naar de 2e klasse;
•
Nummers 1 van de 2e klasse A en B promoveren naar de 1e klasse
•
Vanaf de 2e klasse worden de teams ingedeeld op basis van het rating
systeem.
Daarnaast plaatst het beste team uit de Overgangsklasse van district NoordHolland zich voor het Nederlands Kampioenschap. In alle overige poules
worden de kampioenen bepaald door de 1e plaats in de poule.
Senioren
(Reserve,
30+ en 35+)

In seizoen 2021-2022 kunnen 3 senioren- en 3 30+ en 35+ teams uit NoordHolland promoveren naar de bondscompetitie.
Vanuit de 2e klasse poule A en B promoveren de nummers 1 en de beste
nummer 2 rechtstreeks naar de bondscompetitie. In alle overige poules
worden de kampioenen bepaald door de 1e plaats in de poule.

Senioren 45+ De promotie en degradatie regeling is te vinden op de website:
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Speelgerechtigdheid wedstrijden
Voor de competitiewedstrijden gelden de speelgerechtigdheidsregels veldhockey 2021-2022
(zie KNHB.nl).
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