
Concept promotie/degradatieregeling 2010/2011 
8-tallencompetitie 
Startpunt: 

Promotieklasse   10 teams 
Klasse 1A      5 teams 
Klasse 1B       5 teams 
Klasse 2A      6 teams 
Klasse 2B     6 teams 
Klasse 3      9 -11 teams (afhankelijk van promotie uit 4A en 4B) 
 
Doel: 

Promotieklasse→  10 teams 
Klasse 1→    8 teams 
Klasse 2A→    8 teams 
Klasse 2B→    8 teams 
Klasse 3→     rest 
 
Promotieklasse: 
Enkelvoudige competitie van 9 rondes 
Kampioen promoveert naar KNSB 
Nr 10 degradeert naar 1e Klasse 
 
Klasse 1A en 1B: 

Dubbelrondige competitie (8 rondes) 
Kampioen promoveert naar promotieklasse 
Nr  5 degradeert naar 2e klasse 
Nr 4 van beide poules spelen voor een extra degradatieplek, hierdoor ontstaat er één eerste 
klasse.  

 
Klasse 2A en 2B: 

Enkelrondige competitie met 3 extra rondes voor de bovenste en onderste 3 teams (in totaal 
8 rondes, 7 wedstrijden en 1x vrij) 
Kampioen promoveert naar 1e klasse 
Nr 6  degradeert naar 3e klasse (afhankelijk hoeveel er overblijven in 3e klasse) 
 
Klasse 3 

Ongeveer 7 speelrondes 
Teams gaan naar 2e klasse om 8 teams te krijgen. 
Afhankelijk hoeveel teams erover blijven blijft deze klasse behouden. 
 



 

• Mocht er uit de KNSB  teams degraderen dan, werkt dat door tot de laagste klasse.  

• Als een promovendus ingevolge van artikel 9.3 uit het competitiereglement niet wil 
of kan promoveren(*), dan gaat het recht tot promotie over op het team dat daarna 
het hoogst geëindigd is op de ranglijst. Promotierecht hebben maximaal de nummers 
1 en 2 van de ranglijst. (Bij poule van 6 teams) Als geen enkele club wil of kan 
promoveren zal er dienovereenkomstig in de hoger gelegen klasse een team minder 
hoeven te degraderen.  

 [*]Dit moeten zij binnen 1 week na afloop van de competitie laten weten. 
 

• Indien er door de eventuele extra degradatie een oneven aantal in de 1e/2e Klasse 
moet degraderen wordt die oneven club bepaald door het spelen van een 
beslissingswedstrijd binnen 2 weken na de competitie. Er wordt dus niet naar 
matchpunten of bordpunten gekeken. De A-groep speelt dan tegen de B-groep van 
die Klasse, middels loting voor de degene die thuis speelt.  

 

Uitleg: 
Prom:  10-1-1+1+1 = 10    (begin-prom-degr+prom+prom) 
1e kl:  2x5-2x1-2x1+2x1+1x1-1x1= 8  (begin-prom-degr+prom+degr-degr) 
2e kl:  2x6-2x1-2x1+2x1+2x3= 16  (begin-prom-degr+degr+prom) 
3e kl:  9-3x2+2x1 = 5    (begin-prom+degr) 
 

Viertallencompetitie 
Uitgangspunt: 
Hoofdklasse: 8 teams 
1A: 8 teams 
1B: 8 teams 
2A: 8 teams 
2B: 8 teams 
Etc 
 
Hoofdklasse: 
Nr 7 en 8 degraderen 
 
Resterende klasses: 
Nrs 1 promoveren 
Nrs 8 degraderen, behalve bij de laagste klasse  
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