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Promotie-/degradatieregeling Bondscompetitie, seizoen 2018-2019
Heren en dames standaardteams
Hoofdklasse
• De vier hoogst geëindigde teams (nummers 1 t/m 4) uit de reguliere competitie spelen play-offs om het
Nederlands Kampioenschap. Het is mogelijk, dat bij de heren ook play-offs om de 3e en 4e plaats moeten
worden gespeeld in verband met deelname aan de EuroHockey League.
• De nummer 12 van de Hoofdklasse degradeert rechtstreeks naar de Promotieklasse.
• De nummer 11 van de Hoofdklasse speelt om handhaving tegen de nummer 2 van de Promotieklasse.
• De nummer 10 van de Hoofdklasse speelt om handhaving tegen de nummer 3 van de Promotieklasse.
NB. Voor de uitwerking van de play-offs en voor nadere bepalingen: zie bijlage I.
Promotieklasse
• De nummer 1 van de Promotieklasse promoveert rechtstreeks naar de Hoofdklasse.
• De nummer 2 van de Promotieklasse speelt om promotie tegen de nummer 11 van de Hoofdklasse.
• De nummer 3 van de Promotieklasse speelt om promotie tegen de nummer 10 van de Hoofdklasse.
• De nummer 10 van de Promotieklasse speelt om handhaving een play-off tegen de winnaar van de playoffwedstrijd tussen nr. 2 OVK A – nr. 2 OVK B.
• De nummers 11 en 12 van de Promotieklasse degraderen naar de Overgangsklasse.
NB. Voor de uitwerking van de play-offs en voor nadere bepalingen: zie bijlage I.
Overgangsklasse
• De nummers 1 van de Overgangsklasse (poule A & B) promoveren rechtstreeks naar de Promotieklasse.
• De nummers 2 van de Overgangsklasse (poule A & B) spelen een play-off tegen elkaar; de winnaar van deze
play-off serie speelt vervolgens om promotie tegen de nummer 10 van de Promotieklasse.
• De nummers 10 van de Overgangsklasse (poule A & B) spelen om handhaving een play-off tegen één van de
winnaars van de play-offwedstrijden tussen de nummers 2 van de 1e Klasse (poule A t/m D).
• De nummers 11 en 12 van de Overgangsklasse (poule A & B) degraderen naar de 1e Klasse.
NB. Voor de uitwerking van de play-offs en voor nadere bepalingen: zie bijlage I.
Eerste (1e) Klasse
• De nummers 1 van de 1e Klasse (poule A t/m D) promoveren rechtstreeks naar de Overgangsklasse.
• De nummers 2 van de 1e Klasse (poule A t/m D) spelen een play-off tegen elkaar; de winnaars van deze play-off
serie spelen vervolgens om promotie tegen een nummer 10 van de Overgangsklasse.
• De nummers 11 en 12 van de 1e Klasse (poule A t/m D) degraderen naar de 2e Klasse.
NB. Voor de uitwerking van de play-offs en voor nadere bepalingen: zie bijlage I.
Tweede (2e) Klasse
• De nummers 1 en 2 van de 2e Klasse (poule A t/m D) promoveren rechtstreeks naar de 1e Klasse.
• De nummers 11 en 12 van de 2e Klasse (poule A t/m D) degraderen naar de 3e Klasse.
Derde (3e) Klasse
• De nummers 1 en 2 van de 3e Klasse (poule A t/m D) promoveren rechtstreeks naar de 2e Klasse.
• De nummers 11 en 12 van de 3e Klasse (poule A t/m D) degraderen naar de 4e Klasse.
Vierde (4e) Klasse
• De nummers 1 en van de 4e Klasse (poule A t/m F) promoveren rechtstreeks naar de 3e Klasse.
• De nummers 2 en van de 4e Klasse (poule A t/m F) plaatsen zich voor de play-offs 3e klasse.
Bij de play-offs 3e Klasse wordt er bij de heren en dames om 2 plekken gespeeld.
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Heren en dames Reserveteams
Reserve Hoofdklasse/Reserve Overgangsklasse
De nummers 11 en lager van de reserve Hoofdklasse (A) degraderen naar de reserve Overgangsklasse. De
nummers 1 van de reserve Overgangsklassen (A, B) promoveren naar de reserve Hoofdklasse.
Reserve Overgangsklasse/Reserve 1e Klasse
De nummers 11 en lager van de reserve Overgangsklasse (A, B) degraderen naar de reserve 1 e Klasse. De
nummers 1 van de vier reserve 1e Klassen (A, B, C, D) promoveren naar de reserve Overgangsklasse.
Reserve 1e Klasse/districtscompetities
De nummers 10 en lager van de reserve 1e Klassen (A, B, C, D) degraderen naar de door de
districtscompetitieleiding georganiseerde competities (res. 2 e Klasse). Uit het district Zuid-Holland kunnen drie, uit
het district Noord-Holland drie en uit het district Midden Nederland drie teams promoveren naar de door de
Bondscompetitieleiding georganiseerde reserve competities (res. 1 e Klasse). De extra vrije plekken kunnen oa. voor
zij-instroom door de Bondscompetitieleiding worden ingevuld.

Heren en dames Veteranenteams
Veteranen Hoofdklasse/Veteranen Overgangsklasse
De nummers 11 en lager van de veteranen Hoofdklasse (A) degraderen naar de veteranen Overgangsklasse. De
nummers 1 van de veteranen Overgangsklassen (A, B) promoveren naar de veteranen Hoofdklasse.
Veteranen Overgangsklasse/Veteranen 1e Klasse
De nummers 11 en lager van de veteranen Overgangsklassen (A, B) degraderen naar de veteranen 1 e Klasse. De
nummers 1 van de vier veteranen 1e Klassen (A, B, C, D) promoveren naar de veteranen Overgangsklasse.
Veteranen 1e Klasse/districtscompetities
De nummers 10 en lager van de veteranen 1e Klassen (A, B, C, D) degraderen naar de door de
districtscompetitieleiding georganiseerde veteranen competities (2e Klasse). Uit het district Zuid-Holland kunnen
drie, uit het district Noord-Holland drie en uit het district Midden Nederland drie teams promoveren naar de door
de Bondscompetitieleiding georganiseerde veteranen competities (1e Klasse). De extra vrije plekken kunnen oa.
voor zij-instroom door de Bondscompetitieleiding worden ingevuld.
Herindelingsregeling Dames Masters (45+) (tijdens het seizoen 2018-2019)
•
Er wordt een voorcompetitie gespeeld. Een halve competitie in een poule van 11 teams.
•
In de winterstop volgt een herindeling op sterkte waarbij de nummers 1 t/m 6 worden ingedeeld in poule A
en de nummers 5 t/m 11 worden ingedeeld in poule B. Er wordt vervolgens een hele competitie gespeeld
(teams treffen elkaar twee keer, dus thuis en uit).
•
Ter afsluiting wordt er naast de reguliere competitie en slottoernooi gespeeld/georganiseerd. Invulling van
dit toernooi zal gebeuren in samenspraak en met medewerking van de teams op een nader te bepalen
locatie/datum.
Algemeen
Mochten er één of meerdere teams zich na het bekend stellen van het competitieprogramma zich uit een
poule terugtrekken dan heeft dit geen invloed op de promotie-/degradatieregeling. De teruggetrokken
ploeg zal in dat geval fictief degraderen. Het team zal het seizoen erna minimaal 1 klasse lager worden
ingedeeld, met in achtneming van Bondsreglement 2018, art. 2.8 ‘Terugtrekking van een team uit de
competitie’.
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Bijlage I.
Reglement play-offs Hoofd-, Promotie-, Overgangsklasse en 1e Klasse seizoen 2018-2019
Algemeen
Op grond van artikel 2.4 van het Bondsreglement (2018) geldt het volgende reglement tijdens alle in dit document
beschreven play-offs series.
1. Het reguliere competitie-reglement (BR. 2018) is van toepassing op deze play-offs met uitzondering van de
wedstrijdpuntentelling (BR. 2018 art. 2.5.b).
2. De play-offserie telt minstens 2 en hoogstens drie rondes (“best of three-principe”); elke ronde wordt winnend
afgesloten.
3. Bij een gelijke eindstand van de wedstrijd, wordt de beslissing in de zin van het gestelde onder 2 verkregen door het
nemen van shoot-outs waarvan het reglement en de praktische uitwerking van de shoot-outs is terug te vinden in
het actuele spelreglement veldhockey.
4. Het team dat (als eerste) twee rondes gewonnen heeft, is winnaar van de serie.
Speelduur 4 keer 17,5 minuut in de play-offs
Deze regel geldt uitsluitend in wedstrijden die leiden tot promotie naar de Hoofdklasse.
Alle wedstrijden in de Hoofdklasse seizoen 2018-2019 worden gespeeld in vier kwarten van 17,5 minuten. Tussen het
eerste en tweede kwart, én het derde en vierde kwart bedraagt de rust steeds twee minuten.
De rust tussen kwart twee en drie bedraagt twaalf minuten.
Speelgerechtigdheid
Alleen spelers die gedurende de competitie gerechtigd waren uit te komen voor het team, conform artikel 4.4
(Hoofdklasse, Promotieklasse en Overgangsklasse) en 4.2 (1e Klasse) van het Bondsreglement (2018) zijn gerechtigd
voor het team uit te komen tijdens de play-offs.
Voor de Hoofdklasse, Promotieklasse en Overgangsklasse geldt:
Een speler is slechts speelgerechtigd om in de play-offs/play-outs van zijn/haar Hoofd-, Promotie- en/of
Overgangsklasseteam uit te komen, indien hij of zij tenminste 14 wedstrijden voor dat* team is uitgekomen. Een keeper
die op de positie staat van algemeen reserve (Hoofdklasse: nr. 19 of 20 en Promotieklasse/Overgangsklasse: nr. 19, 20,
21 en 22) is vrijgesteld van het minimaal aantal wedstrijden dat hij/zij moet zijn uitgekomen. *met dat team wordt
bedoeld het eerste team of, voor zover de plaats op de spelerslijst dat toestaat, het opleidingsteam. Per speeldag kan per
speler slechts 1 registratie worden verkregen, dit is met name van toepassing op spelers die op één speeldag uitkomen
voor bv. heren 1 en heren 2. De contactpersoon tophockey kan op elk moment kan een up-to-date overzicht van het
aantal gespeelde wedstrijden per speler inzien via de digitale omgeving spelerslijst (te raadplegen via het ledenpakket van
de vereniging). Zie voor de volledige tekst het KNHB Bondsreglement (2017), art. 4.4.
Voor de 1e Klasse geldt:
De teamopgave standaardteams 1e Klasse Bondscompetitie 2018-2019 (BR. 2018, art. 4.2.2) is van kracht. Een speler
die niet op de teamopgave van een bepaald standaardteam in de eerste klasse is vermeld en vóór 15 maart van een
lopend seizoen niet is uitgekomen voor dat team, is slechts speelgerechtigd voor dat team, wanneer hij daarvoor van
de KNHB schriftelijk toestemming heeft gekregen. Er hoeft geen toestemming aangevraagd te worden voor
jeugdspelers die vóór 15 maart al zijn uitgekomen voor een team van de vereniging, deze spelers zijn altijd
speelgerechtigd. Met jeugdspelers wordt bedoeld: spelers met jeugdleeftijd die ook voor een jeugdteam van deze
vereniging uitkomen in de competitie. Let op: het uitsluitend na 15 maart toevoegen van een speler aan de
teamopgave is niet voldoende. Toestemming vragen is vereist.
Zeventien (#17) spelers in de play-offs
Deze regel geldt uitsluitend in wedstrijden die leiden tot promotie naar de Hoofdklasse.
Tijdens de play-offs mogen teams met 17 spelers uitkomen. Er kunnen dus 17 spelers op het DWF vermeld worden
op het wedstrijdformulier. Voorwaarde om met 17 spelers uit te komen, is dat twee van de 17 spelers op de
peildatum (1 oktober van het betreffende seizoen) jonger zijn dan 21 jaar.
Zij moeten daarnaast voldoen aan de overige voorwaarden om uit te komen in de hoofdklasse, waaronder;
o
Als hij/zij ouder is dan 18 jaar, moet deze speler op de spelerslijst staan;
o
Als het een jeugdspeler betreft hoeft deze speler niet op de spelerslijst te staan;
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Met deze extra plek willen we de ruimte creëren om talentvolle spelers die tegen de selectie van het eerste team
aanzitten naar het niveau van de Hoofdklasse te brengen.
Let op: Een speler die voor Jong Oranje uitkomt, maar vóór 1 oktober 21 is geworden, voldoet niet aan
de voorwaarde!
NB. De sancties bij overtreding van deze regel zijn fors! Indien een team met 17 spelers uitkomt en niet voldoet aan
de verplichting om tenminste twee spelers jonger dan 21 jaar op het digitaal wedstrijdformulier te vermelden, dan is
een team in overtreding en volgt een sanctie. Aan het team worden in dat geval 3 wedstrijdpunten per wedstrijd
waarin bedoelde overtreding heeft plaatsgevonden in mindering gebracht en aan de vereniging kan een geldboete
worden opgelegd van ten hoogste € 250,00 eveneens per wedstrijd waarin bedoelde overtreding heeft
plaatsgevonden.
Procedure ballenkinderen
In alle wedstrijden tijdens de play-offs Hoofdklasse, Promotieklasse, Overgangsklasse en 1e Klasse (dus ook
wedstrijden 1e Klasse-1e Klasse) wordt de thuisspelende vereniging geacht tijdens de competitiewedstrijden zorg te
dragen voor ballenkinderen. Op de website van de KNHB is een instructie te downloaden.

Hoofdklasse: Nederlands Kampioenschap
Ranking
De ranking van de reguliere competitie bepaalt het wedstrijdprogramma van de play-offs.
Het hoogst geëindigde team speelt als eerste “uit”. Bij een eventuele beslissingswedstrijd speelt het hoogst geëindigde
team thuis. Voorbeeld:
Serie 1
Wedstrijd 1 (15 mei 2019 heren, 16 mei 2019 dames)
A: nr. 4 – nr. 1
B: nr. 3 – nr. 2
Wedstrijd 2 (18 mei 2019 heren, 18 mei 2019 dames)
A: nr. 1 – nr. 4
B: nr. 2 – nr. 3
Wedstrijd 3* (19 mei 2019 heren, 19 mei 2019 dames)
A: nr. 1 – nr. 4
B: nr. 2 – nr. 3
Serie 2#: Finales en evt. 3e/4e plaats heren voor EHL-ticket**
Wedstrijd 1 (22 mei 2019 heren, 23 mei 2019 dames)
Winnaar A – winnaar B (hoogst geëindigde team speelt uit)
Wedstrijd 2 (25 mei 2019 heren, 25 mei 2019 dames)
Winnaar A – winnaar B (hoogst geëindigde team speelt thuis)
Wedstrijd 3* (26 mei 2019 heren, 26 mei 2019 dames)
Winnaar A – winnaar B (hoogst geëindigde team speelt thuis)
* Indien noodzakelijk
# Hoogst geëindigde team in reguliere competitie speelt 2e en evt. 3e wedstrijd in serie thuis
** Zie onderstaande toelichting
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Deelname EuroHockey League (heren) en
EuroHockey Clubs Champions Cup - Women (dames)
Heren
- Deelname aan de EuroHockey League voor het seizoen 2019-2020 wordt bepaald door de competitie en de playoffs van het seizoen 2018-2019.
- Op grond van de Europese ranking mag Nederland 3 teams afvaardigen.
De kampioen van de reguliere competitie vult de eerste van de drie plaatsen in. De nummers 1 en 2 van de playoffs vullen de andere 2 plaatsen in. Mocht de kampioen ook nummer 1 of 2 van de play-off serie worden, dan wordt
tussen de afvallers van de eerste serie nog een play-offs serie om de 3de plaats gespeeld. Mocht de reguliere
kampioen zich niet plaatsen voor de finale, dan nemen zij de 3de plaats in om in de EuroHockey League te spelen.
In dat geval is er geen play-offs serie om de 3de en 4de plaats nodig.
Dames
- Deelname aan de EuroHockey Clubs Champions Cup (EHCCC) – Women voor het seizoen 2019-2020 wordt bepaald
door de competitie en de play-offs van het seizoen 2018-2019.
- Op grond van de Europese ranking mag Nederland 2 teams afvaardigen.
De kampioen van de reguliere competitie vult de eerste van de twee plaatsen in. Mocht de kampioen ook de
nummer 1 van de play-off finaleserie worden, dan krijgt de nummer 2 van die serie het tweede ticket om deel te
nemen aan de EHCCC-Women. Mocht de reguliere kampioen zich niet plaatsen voor de finale, dan krijgt de
nummer 1 van de play-offs het tweede ticket tot deelname.
Degradatie Hoofdklasse/promotie Promotieklasse
Aan het einde van de competitie in de Hoofdklasse en Promotieklasse vinden play-offs plaats om handhaving in
en/of promotie naar de Hoofdklasse. Dit resulteert in de volgende wedstrijden:
Play-off (best-of-three) Hoofdklasse nr. 10 – nummer 3 van de Promotieklasse
Play-off (best-of-three) Hoofdklasse nr. 11 – nummer 2 van de Promotieklasse
Er wordt gespeeld volgens het “best-of-three” principe. De teams uit de Promotieklasse hebben twee keer het
thuisvoordeel: Zij spelen de eerste en de (eventuele) derde wedstrijd thuis. De winnaars van deze play-offseries
spelen in het seizoen 2019-2020 in de Hoofdklasse, de verliezers zullen uitkomen in de Promotieklasse.
Elke wedstrijd in bovenstaande promotie-/degradatiecyclus moet winnend worden afgesloten.
Degradatie Promotieklasse/promotie Overgangsklasse
De nummers 2 van de Overgangsklasse (poule A & B) spelen play-offs om promotie; de nummer 10 van de
Promotieklasse speelt play-offs om klassenbehoud. Hiervoor geldt onderstaande regeling:
Ronde 1
Aan het einde van de competitie in de Overgangsklasse vinden play-offs plaats tussen beide nummers 2 van de
Overgangsklasse (poule A & B). Er wordt gespeeld volgens het “best-of-three” principe. De beste nummer 2
(bepaald volgens Bondsreglement uitgave 2018 (verder: BR. 2018), art. 2.5) heeft twee keer het thuisvoordeel, in
de tweede en eventueel derde wedstrijd. De winnaar van deze play-offserie speelt een tweede reeks play-offs
tegen de nummer 10 van de Promotieklasse. De verliezer speelt in het seizoen 2019-2020 in de Overgangsklasse.
Ronde 2
Play-off (best-of-three) Promotieklasse nr. 10 – winnaar nr. 2 OVK-nr. 2 OVK
Er wordt gespeeld volgens het “best-of-three” principe. De Overgangsklasser heeft twee keer het thuisvoordeel: dit
team speelt de eerste en de (eventuele) derde wedstrijd thuis. De winnaar van deze play-offserie speelt in het
seizoen 2019-2020 in de Promotieklasse, de verliezer zal uitkomen in de Overgangsklasse.
Elke wedstrijd in bovenstaande promotie-/degradatiecyclus moet winnend worden afgesloten.
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Degradatie Overgangsklasse/promotie 1e Klasse
De nummers 2 van de 1e Klasse (poule A t/m D) spelen play-offs om promotie; de nummers 10 van de
Overgangsklasse spelen play-offs om klassenbehoud. Hiervoor geldt onderstaande regeling:
Ronde 1
Aan het einde van de competitie in de 1e Klasse vinden play-offs plaats tussen de vier nummers 2 van de poules in
de 1e Klasse. Er wordt gespeeld volgens het “best-of-three” principe. De play-offs worden gerangschikt volgens de
bepaling in het BR. 2018, art. 2.5. De beste nummer 2 speelt vervolgens tegen de 4e nummer 2, de 2e nummer 2
speelt tegen de 3e nummer 2. De twee beste nummers 2 hebben twee keer het thuisvoordeel in de tweede en
eventueel derde wedstrijd. De winnaars van deze play-off serie plaatsen zich voor de volgende ronde van de playoffs waarin ze om promotie naar de Overgangsklasse spelen tegen een nummer 10 van de Overgangsklasse.
Ronde 2
De beste nummer 10 van de Overgangsklasse speelt tegen de slechtste nummer 2 van de 1e Klasse (van de twee
nummers 4 die ronde 1 hebben gewonnen) en de slechtste nummer 10 van de Overgangsklasse speelt tegen de
beste nummer 2 van de 1e Klasse (van de twee nummers 2 die ronde 1 hebben gewonnen). De teams uit de 1e
Klasse hebben twee keer het thuisvoordeel: Zij spelen de eerste en de (eventuele) derde wedstrijd thuis. De
rangschikking wordt bepaald door het BR. 2018, art. 2.5. De winnaars van deze play-off serie plaatsen zich voor de
Overgangsklasse 2019-2020, de verliezers zullen uitkomen in de 1e Klasse.
Elke wedstrijd in bovenstaande promotie-/degradatiecyclus moet winnend worden afgesloten.
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Bijlage II.
Indeling van de teams in de klassen
Hoe worden de teams ingedeeld?
De KNHB deelt de verschillende competities volgens een vaste werkwijze in.
Standaardteams (Heren 1 / Dames 1)
De Overgangsklasse wordt ingedeeld op sterkte.
• Allereerst worden de degradanten uit de Promotieklasse in volgorde van sterkte gezet en via een slang verdeeld
over beide poules;
• De teams die play-offs hebben gespeeld, maar niet zijn gepromoveerd worden eveneens in volgorde van sterkte
gezet en via een slang over beide poules verdeeld. Daarbij worden nummers 2 niet in dezelfde poule geplaatst
als waarin de nummer 3 van afgelopen seizoen speelt;
• Daarna worden de teams die op 3, 5, 7 en 9 zijn geëindigd van poule geruild (zo wisselt jaarlijks de
samenstelling maar blijft de sterkte gelijk)
• Vervolgens worden de promovendi uit de Eerste Klasse in volgorde van sterkte gezet en via een slang verdeeld
over beide poules
• Als laatste worden de teams die play-outs hebben gespeeld maar niet zijn gedegradeerd op volgorde van sterkte
gezet en via een slang verdeeld over beide poules
De Eerste en Tweede Klasse worden regionaal ingedeeld waarbij wordt getracht de poules voor wat betreft
sterkte in evenwicht te houden. Promovendi en degradanten worden verdeeld over alle poules, mits dit niet teveel
afbreuk aan regionale indeling doet. De Derde en Vierde Klasse tenslotte worden regionaal ingedeeld en
reisafstanden worden waar dat kan geminimaliseerd.
Reserveteams
De Overgangsklasse wordt ingedeeld op sterkte.
• Uitgangspunt is de bestaande poules
• Vervolgens worden de nummers 3, 5, 7 en 9 van poule geruild (zo wisselt jaarlijks de samenstelling van de
poules maar blijft de sterkte gelijk)
• Daarna worden de degradanten uit de Reserve Hoofdklasse in volgorde van sterkte gezet en via een slang
verdeeld over beide poules
• Tot slot worden de promovendi uit de Eerste Klasse in volgorde van sterkte gezet en via een slang verdeeld over
beide poules
• Indien een vereniging meerdere teams in een poule krijgt, dan vindt ook daar wisseling met de andere poule
plaats
De Eerste Klasse wordt regionaal ingedeeld waarbij er zo min mogelijk teams van eenzelfde vereniging in één
poule worden ingedeeld,
Veteranenteams
De indeling van de veteranenteams komt als volgt tot stand:
• De Overgangsklasse wordt ingedeeld op regio.
• De Eerste Klasse wordt regionaal ingedeeld waarbij er naar wordt gestreefd maximaal twee teams van één
vereniging in eén poule te plaatsen.

