
 
Promotie-/degradatieregeling senioren district Midden-Nederland 
Seizoen 2022-2023 
 
In dit document is de promotie- en degradatieregeling opgenomen voor de districtscompetities 
senioren van Midden Nederland die worden gespeeld in seizoen 2022-2023. Hieronder vallen de 
senioren uitkomend in de reserve klassen, de jong senioren, en de 30+ competities.  
De promotie- en degradatieregeling van de bondscompetitie senioren staat gepubliceerd op de 

website 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 geen vrije plekken 

mogen ontstaan in de poules in de Hoofdklasse tot en met Tweede klasse  
• Bij het indelen van de poules wordt waar mogelijk maximaal één team van een club in een 

poule geplaatst. 
 
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 de regeling wordt soms gesproken over ‘de beste nummer 2’. Om ‘de beste’ te bepalen volgen 
we het Bondsreglement 2022 artikel 2.6 ‘Rangorde opmaken’. 

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

 
Dames reserve 
Res. 1e klasse Bondscompetitie/Res. 2e klasse districtscompetitie 

• Vanuit de res. 1e klasse Bondscompetitie degraderen 0 tot maximaal 10 teams* naar de 
res. 2e klasse districtscompetitie. 

• Vanuit de res. 2e klasse districtscompetitie promoveren de nummers 1 en 2 naar de res. 1e 
klasse Bondscompetitie. 
 

Res. 2e klasse/res. 3e klasse 

• Vanuit de res. 2e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot maximaal 
9*  teams naar de res. 3e klasse. 

• Vanuit de res. 3e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 naar de res. 2e klasse. 
 
Res. 3e klasse/res. 4e klasse 

• Vanuit de res. 3e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot maximaal 
9 teams* naar de res. 4e klasse. 

• Vanuit de res. 4e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 naar de res. 3e klasse. 
 
Res. 4e klasse/res. 5e klasse 

• Vanuit de res. 4e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12* naar de res. 

5e klasse.  
• Vanuit de res. 5e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 naar de res. 4e klasse. 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/promotie-en-degradatieregelingen-knhb#download
https://www.knhb.nl/app/uploads/2022/08/Bondsreglement-2022.pdf


 
 
Res. 5e klasse / res. 6e klasse 

• Vanuit de res. 5e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12* naar de res. 

6e klasse. 
• Vanuit de res. 6e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 en 2 naar de res. 5e 

klasse. 
 
* Voor alle bovenvermelde klassen geldt dat er altijd meer teams kunnen degraderen/promoveren 
indien er meer teams vanuit de res. 1e klasse Bondscompetitie naar de res. 2e klasse 

districtscompetitie degraderen. 
 

Heren reserve 
Res. 1e klasse Bondscompetitie/res. 2e klasse districtscompetitie 

• Vanuit de res. 1e klasse Bondscompetitie degraderen 0 tot maximaal 10 teams* naar de 

res. 2e klasse districtscompetitie. 
• Vanuit de res. 2e klasse districtscompetitie promoveren de nummers 1 en 2 naar de res. 1e 

klasse Bondscompetitie. 
 

Res. 2e klasse/res. 3e klasse 
• Vanuit de res. 2e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot maximaal 

9 teams* naar de res. 3e klasse. 
• Vanuit de res. 3e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 naar de res. 2e klasse. 

 
Res. 3e klasse/res. 4e klasse 

• Vanuit de res. 3e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot maximaal 
9 teams* naar de res. 4e klasse. 

• Vanuit de res. 4e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 naar de res. 3e klasse. 
 
Res. 4e klasse/res. 5e klasse 

• Vanuit de res. 4e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12* naar de res. 
5e klasse. 

• Vanuit de res. 5e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 naar de res. 4e klasse. 
 
* Voor alle bovenvermelde klassen geldt dat er altijd meer teams kunnen degraderen/promoveren 
indien er meer teams vanuit de res. 1e klasse Bondscompetitie naar de res. 2e klasse 
districtscompetitie degraderen. 

  



 
Jong Senioren 

Deze competitie wordt gespeeld in samenwerking met district Noord-Holland. De teams spelen in 

principe in poules van 6 en spelen gedurende het seizoen twee competities, periode 1 en periode 2. 
Er vindt in de winterstop een herindeling plaats. De gehele competitie wordt horizontaal ingedeeld, 
wat betekent dat binnen elke klasse de poules gelijkwaardig zijn ingedeeld. 
 
NK Jong Senioren 
De plaatsing voor het NK Jong Senioren volgt later.  
 

Alle wedstrijden die een team in een veldhockey- of zaalhockeyseizoen speelt, behoren tot dezelfde 
competitie. Hiertoe behoren de voorcompetitie, vervolgcompetitie, play-offs en Nederlands 
Kampioenschappen. Voor teams die zich kwalificeren voor deelname aan play-offs en/of 
Nederlands Kampioenschappen geldt dus een deelnameverplichting (Bondsreglement 2022, artikel 
2.1.1). 

 

Dames Jong senioren 
Na periode 1 en 2 

Overgangsklasse/1e klasse 
• Vanuit de Overgangsklasse degraderen de nummers 5 en 6 naar de 1e klasse. 
• Vanuit de 1e klasse promoveren de nummers 1 en de beste nummer 2 naar de Overgangsklasse. 
 
1e klasse/2e klasse 
• Vanuit de 1e klasse degraderen de nummers 5 en 6 naar de 2e klasse. 

• Vanuit de 2e klasse promoveren de nummers 1 en de beste nummer 2 naar de 1e klasse. 
 
Vanaf de 2e klasse worden de teams ingedeeld op basis van het ratingsysteem. 
 

Heren Jong senioren  
Na periode 1 en 2 

Overgangsklasse/1e klasse 
• Vanuit de Overgangsklasse degraderen de nummers 5 en 6 naar de 1e klasse. 

• Vanuit de 1e klasse promoveren de nummers 1 naar de Overgangsklasse 
 
1e klasse/2e klasse 

• Vanuit de 1e klasse degraderen de nummers 5 en 6 naar de 2e klasse. 
• Vanuit de 2e klasse promoveren de nummers 1 en 2 naar de 1e klasse. 

 
Vanaf de 2e klasse worden de teams ingedeeld op basis van rating. 

  

https://www.knhb.nl/app/uploads/2022/08/Bondsreglement-2022.pdf


 
Dames en heren 30+ 
 

Dames 30+ 
Dames 30+ 1e klasse Bondscompetitie/Dames 30+ 2e klasse districtscompetitie 

• Vanuit de Dames 30+ 1e klasse Bondscompetitie degraderen 0 tot maximaal 12 teams* 
naar de Dames 30+ 2e klasse districtscompetitie. 

• Vanuit de Dames 30+ 2e klasse districtscompetitie promoveren de nummers 1, 2 en 3 naar 
de Dames 30+ 1e klasse Bondscompetitie. 

 
Dames 30+ 2e klasse/ Dames 30+ 3e klasse 

• Vanuit de Dames 30+ 2e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot 
maximaal 9 teams* naar de Dames 30+ 3e klasse. 

• Vanuit de Dames 30+ 3e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 naar de Dames 
30+ 2e klasse. 

 
Dames 30+ 3e klasse/ Dames 30+ 4e klasse 

• Vanuit de Dames 30+ 3e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot 

maximaal 9 teams* naar de Dames 30+ 4e klasse. 
• Vanuit de Dames 30+ 4e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 en 2 naar de 

Dames 30+ 3e klasse. 
 
* Voor alle bovenvermelde klassen geldt dat er altijd meer teams kunnen degraderen/promoveren 
indien er meer teams vanuit de 1e klasse Bondscompetitie naar de 2e klasse districtscompetitie 

degraderen. 
 

Heren 30+ 
Heren 30+ 1e klasse Bondscompetitie/ Heren 30+ 2e klasse districtscompetitie 

• Vanuit de Heren 30+ 1e klasse Bondscompetitie degraderen 0 tot maximaal 12 teams* 
naar de Heren 30+ 2e klasse districtscompetitie. 

• Vanuit de Heren 30+ 2e klasse districtscompetitie promoveren de nummers 1, 2 en 3 naar 
de  Heren 30+ 1e klasse Bondscompetitie. 

 
Heren 30+ 2e klasse/ Heren 30+ 3e klasse 

• Vanuit de Heren 30+ 2e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot 
maximaal 9 teams* naar de Heren 30+ 3e klasse. 

• Vanuit de Heren 30+ 3e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 naar de Heren 
35+ 2e klasse. 

 

Heren 30+ 3e klasse/ Heren 30+ 4e klasse 
• Vanuit de Heren 30+ 3e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 tot 

maximaal 9 teams* naar de Heren 30+ 4e klasse. 
• Vanuit de Heren 30+ 4e klasse promoveren in ieder geval de nummers 1 en 2 naar de 

Heren 30+ 3e klasse. 
 

Heren 30+ 4e klasse/ Heren 30+ 5e klasse 

• Vanuit de Heren 30+ 4e klasse degraderen in ieder geval de nummers 10, 11 en 12 naar 
de Heren 30+ 5e klasse. 

• Vanuit de Heren 30+ 5e klasse promoveren in ieder geval de nummer 1 en 2 naar de 
Heren 30+ 4e klasse. 

 
* Voor alle bovenvermelde klassen geldt dat er altijd meer teams kunnen degraderen/promoveren 

indien er meer teams vanuit de 1e klasse Bondscompetitie naar de 2e klasse districtscompetitie 
degraderen. 
 
De competitieleider behoudt zich het recht 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-
mn@knhb.nl. 
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