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8-tallencompetitie 
Promotieklasse - Om zoveel mogelijk een gelijkwaardige competitie aan de 

bovenliggende klassen te hebben wordt hier gestreefd naar een klasse van 10 

teams. De kampioen promoveert naar de KNSB 3e klasse. De nummer 10 

degradeert.  

- Wanneer de klasse - door degradatie van teams vanuit de KNSB of door 

promotie van teams vanuit de eerste klasse SBO - te vol wordt 

degraderen opeenvolgend de nummer 9 en nummer 8.  

- Wanneer de klasse niet gevuld is - door geen degradatie vanuit de KNSB 

en/of geen promotie vanuit de eerste klasse SBO - dan wordt degradatie 

ongedaan gemaakt en kan het laatst geëindigde team in de 

promotieklasse blijven. 

Eerste klasse en tweede klasse - Om zoveel mogelijk een gelijkwaardige 

competitie te realiseren wordt in de eerste klasse en onderliggende klassen 

gestreefd naar een poule van minimaal 7 teams en maximaal 10. Wanneer dit 

door deelnemers aantal onmogelijk is kan besloten worden tot een poule van 4 

met een dubbelrondige competitie, dit gebeurt alleen in de laagste klasse(n). 

De kampioen krijgt het recht/plicht om te promoveren. Dit recht kan overgaan 

op de nummer 2 of 3 als de kampioen geen gebruik maakt van het 

promotierecht, dit in het geval van de eerste klasse. De laatst  geëindigde 

degradeert naar de onderliggende klasse. 

- Wanneer de klasse - door promotie of door terugtrekken van teams - 

niet meer genoeg teams bevat dan wordt degradatie ongedaan gemaakt, 

en daarna vindt pas versterkte promotie vanuit de onderliggende klasse 

plaats. 

- Een hogere klasse kan worden uitgebreid van 8 naar 10 teams als de 

onderliggende klasse meer dan acht teams bevat. Zoals hierboven 

beschreven is er dan ten eerste geen degradatie en daarna versterkte 

promotie op basis van de einduitslag van de onderliggende klasse. 



- Een hogere klasse kan worden verkleind van 10 naar 8 teams als de 

onderliggende klasse minder dan zeven teams bevat. Er vindt dan nog 

steeds promotie plaats vanuit de onderliggende klasse en de 

verschuiving ontstaat dan door versterkte degradatie op basis van de 

ranglijst. 

- Als de eerste en tweede klasse beide vol of bijna vol zijn dan kan omwille 

van het creëren van een derde klasse een competitie gevormd worden 

van drie keer zeven teams. In dat geval zijn de zes hoogst geëindigde 

teams aangevuld met de kampioen van de onderliggende klasse de 

deelnemers van die klasse in het opvolgende seizoen. De overige teams 

nemen plaats in de onderliggende klasse. 

Viertallencompetitie 
 

Voor de viertallencompetitie is er geen promotie/degradatieregeling.  
Jaarlijks wordt indeling en grootte van de diverse klassen na inschrijving van de 
teams op basis van sterkte en regio bepaald. 
De indeling wordt, na inschrijving, gemaakt door het bestuur van de SBO op 
basis van sterkte (rating) en afstand.  
Leidraad daarbij  is, om vooral in de lager klassen regionaal te kunnen indelen, 
zodat de reisafstanden voor deze doordeweekse wedstrijden beperkt worden. 
 


