Richtlijn 3.2
Promotie-/degradatieregeling 2019-2020
WR artikel 3.1.10.3
Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast:
•
de promotie-/degradatieregeling en
•
het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten bij beslissings-, promotie/degradatie- of opvullingswedstrijden.
Datum vaststelling:
Datum inwerkingtreding:

01 september 2019, door manager wedstrijdzaken
01 september 2019
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I

Promotie- en degradatieregeling

I.1

Nationale Promotie- en degradatieregeling

Talent Teams in Eredivisie en Topdivisie
Een Talent Team kan niet promoveren van de Topdivisie naar de Eredivisie, en niet degraderen uit de
Eredivisie of Topdivisie. Jaarlijks bepaalt de Directie in welke divisie een Talent Team wordt ingedeeld.
Het Talent Team neemt in de Eredivisie niet deel aan de kampioens- of degradatiepoule.
Uitslagen tegen het Talent Team tellen mee in de ranking, het Talent Team zelf verdwijnt
echter uit deze ranking.
Dames en Heren
Eredivisie
• Het op de laatste plaats geëindigde team uit de degradatiepoule van de Eredivisie degradeert naar
de Topdivisie.
Topdivisie
• Het op de eerste plaats geëindigde team in de Topdivisie promoveert naar de Eredivisie.
• De op de plaatsen elf en twaalf geëindigde teams van de Topdivisie degraderen naar de Eerste
divisie.
Eerste divisie
• De kampioenen van de poules in de Eerste divisie promoveren naar de Topdivisie.
• De op de tweede plaats geëindigde teams van beide Eerste divisies spelen opvullingswedstrijden
(thuis- en uitwedstrijd) om een opvulvolgorde vast te stellen, voor het geval er vrije plaatsen zijn.
Dit recht zal niet overgaan naar de nummers drie van de Eerste divisie als de nummer twee niet wil
of niet mag promoveren
• De op de tiende plaats geëindigde teams van de poules in de Eerste divisie spelen met de op de
tweede plaats geëindigde teams van de poules in de Tweede divisie om in totaal twee plaatsen in
de Eerste divisie.
• De promotie-/degradatiewedstrijden worden gespeeld in een halve competitie tussen drie teams,
ingedeeld volgens de piramidale opzet van de competitie in een driekamp welke georganiseerd
dient te worden door het op de tiende plaats geëindigde team van de Eerste divisie
• De op de elfde en twaalfde plaats geëindigde teams van de poules in de Eerste divisie degraderen
naar de Tweede divisie.
Tweede divisie
• De kampioenen van de poules in de Tweede divisie promoveren naar de Eerste divisie.
• De op de tweede plaats geëindigde teams van de poules in de Tweede divisie spelen met de op de
tiende plaats geëindigde teams van de poules in de Eerste divisie om in totaal twee plaatsen in de
Eerste divisie.
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• Indien het op de tweede plaats geëindigde team van een poule in de Tweede divisie afziet van het
spelen van deze wedstrijden, verkrijgt het op de derde plaats geëindigde team van die poule dit
recht.
• Indien het op de derde plaats geëindigde team van een poule uit de Tweede divisie afziet van het
spelen van deze wedstrijden zal het recht niet overgaan naar de nummer vier of lager uit de
desbetreffende poule.
• De op de 10e plaats geëindigde teams spelen met de nummers 2 van de Derde divisie (regio) om 4
plaatsen in totaal in de Tweede divisie.
• De promotie-/degradatiewedstrijden worden gespeeld in een halve competitie tussen drie teams,
ingedeeld volgens de piramidale opzet van de competitie (zie III.1), welke georganiseerd dient te
worden door het op de tiende plaats geëindigde team van de Tweede divisie
• De op de elfde en twaalfde plaats geëindigde teams van de poules in de Tweede divisie degraderen
naar de Derde divisie.
I.2
Regionale Promotie- en degradatieregeling
De toepassing van de regionale PD regeling wordt bepaald door het aantal degradanten vanuit de
Tweede Divisie (Nationale competitie).
De op de 11e en 12e plaats geëindigde teams uit de Tweede divisie degraderen rechtstreeks naar de
Derde divisie (regionaal).
De nummers 10 van de Tweede divisie en de nummers 2 van de Derde divisie (regionaal) spelen PD. Dit
zal plaatsvinden in 4x een driekamp.
De organisatie van deze driekampen is in handen van het op de tiende plaats geëindigde team van de
Tweede divisie.
De winnaars van deze driekampen promoveren of handhaven zich in de Tweede divisie
Het kan voorkomen dat naar een regio een versterkte degradatie plaatsvindt. Dit betreft een nummer 10
van een Tweede divisie, die behoort tot een andere dan de aan die Tweede divisie verbonden regio. Deze
nummer 10 uit de Tweede divisie wordt dan beschouwd als degradant. (bijvoorbeeld nummer 10 uit
Tweede divisie West is een team afkomstig uit de regio Noord en moet PD spelen met nummers 2 uit de
Derde divisie West; in dat geval wordt de nummer 10 als team van regio Noord als degradant beschouwd)
Versterkte degradatie heeft dus betrekking voor teams uit de Tweede divisie welke tot een andere regio
behoren dan waar men onder hangt volgens de piramide.
Vanaf de Derde divisie en lager geldt, bij een normale degradatie vanuit de Tweede divisie, dat:
• De kampioenen promoveren.
• De op de 2e plaats geëindigde teams PD spelen voor promotie of handhaven.
• De op de 10e plaats geëindigde teams PD spelen voor handhaven of degradatie.
• De op de 11e en 12e plaats geëindigde teams degraderen.
Afwijkingen van bovengenoemd kan door poule grootte/beschikbare plaatsen.
Binnen de regio’s zullen er PD wedstrijden plaatsvinden tot en met de Eerste klasse. Dit houdt in dat de
nummers 2 uit de Tweede klasse nog PD wedstrijden spelen samen met de nummers 10 uit de Eerste
klasse voor de plaatsen in de Eerste klasse. Het is aan de regio om te bepalen of er in de lagere klasse PD
en/of opvullingswedstrijden worden gespeeld.

Richtlijn 3.2 PD Regeling 2019-2020

3

Binnen de regio’s kunnen de nummers 10 uit een poule van een bepaalde klasse met de nummers 2 van
een poule uit de onderliggende klasse in een 2, 3, 4 of 5 of meerkamp bepalen wie zich handhaaft,
promoveert of degradeert. Het kan voorkomen dat de nummers 10, 11 en 12 degraderen. De regio kan
bepalen om opvullingswedstrijden te spelen.
Vanuit de regio zal uiterlijk 1 maart van het lopende seizoen het speelschema bekend gemaakt
worden.
De regionale PD wedstrijden worden gespeeld in centrale speelhallen welke door verenigingen
beschikbaar worden gesteld. Het kan voorkomen dat een team, welke PD wedstrijden dient te spelen in
zijn/haar eigen thuishal speelt.
I.3
Plaatsing kampioen en nummer 2 Topklasse A jeugd in seniorencompetitie
De kampioen Topklasse A jeugd heeft recht op een Tweede klasse plaats in de seniorencompetitie* van
het volgende seizoen. Indien men hier vanaf wil zien dient dit uiterlijk 1 april per mail aan de Organisator
kenbaar gemaakt te worden. De kampioen van de Topklasse A jeugd heeft de mogelijkheid deel te nemen
aan de PD wedstrijden tussen de Eerste en Tweede klasse senioren. Indien men hier vanaf wil zien dient
dit uiterlijk 1 april per mail aan de Organisator kenbaar gemaakt te worden.
De nummer 2 van de Topklasse A jeugd heeft recht op een Derde klasse plaats in de seniorencompetitie
van het volgende seizoen. Indien men hier vanaf wil zien dient dit uiterlijk 1 april per mail aan de
Organisator kenbaar gemaakt te worden.*
* Regio Noord en West:
Kampioen Topklasse A jeugd heeft recht op directe plaatsing in de 1e klasse en de nummer 2 heeft recht
op directe plaatsing in de Tweede klasse seniorencompetitie van het volgende seizoen
I.4
Plaatsing na PD
Het als eerste geëindigde team uit iedere PD-groep promoveert naar of handhaaft zich in de divisie/klasse
waarvoor promotie-/degradatiewedstrijden gespeeld worden. De overige teams welke hebben
deelgenomen aan een PD-groep kunnen bij terugtrekkingen eveneens voor promotie in aanmerking.

II

Algemene informatie

II.1
Speelzalen promotie-/degradatie- en opvullingswedstrijden
De promotie-/degradatie- en opvullingswedstrijden kunnen georganiseerd en gespeeld worden in de
speelhal van de nummer 10 van de desbetreffende Divisie.
De opvullingswedstrijden voor de Topdivisie worden gespeeld bij de verenigingen in een
uit-/thuis serie (2 wedstrijden).
II.2
Puntentelling bij promotie-/degradatie- en opvullingswedstrijden
Opvullingswedstrijden voor de Topdivisie:
Indien de beide teams na die twee wedstrijden een gelijk aantal punten hebben, wordt na afloop van de
tweede wedstrijd een “Golden Set” gespeeld, ongeacht de setstanden van beide gespeelde wedstrijden.
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In alle overige gevallen geldt:
•
•
•
•

Bij een enkele wedstrijd wordt er gespeeld om drie gewonnen sets.
Bij poulewedstrijden met 3 of 4 teams wordt er gespeeld om twee gewonnen sets.
Indien er sprake is van een gelijke stand (1-1) wordt de derde set gespeeld tot 15 punten met
twee punten verschil. Voor deze wedstrijden geldt dat de winnaar (bij een 2-0 of 2-1
wedstrijduitslag) 2 punten en de verliezer 0 punten ontvangt.
Bij poulewedstrijden met 5 of meer teams wordt er gespeeld om twee sets. Voor deze
wedstrijden geldt dat de winnaar 2 punten krijgt en bij een gelijke uitslag krijgen beide teams 1
punt (regionaal bepaald).

Indien twee of meer teams gelijk eindigen in de PD-groep, zal de beslissing over iedere plaats die van
belang kan zijn, worden verkregen door:
1. het quotiënt van het aantal gewonnen en verloren sets van de door de teams gespeelde
PD-wedstrijden.
Indien dan twee of meer teams gelijk eindigen:
2. het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in de door de teams gespeelde
PD-wedstrijden.
Indien er nog steeds teams gelijk eindigen:
3. dan wordt de rangvolgorde bepaald door het resultaat van de wedstrijd(en) onderling:
a. het team met de meeste wedstrijdpunten, eindigt hoger;
Indien er nog steeds twee of meer teams gelijk eindigen:
b. het team met het beste set gemiddelde (quotiënt van het aantal gewonnen en verloren
sets), eindigt hoger;
Indien het set gemiddelde gelijk is:
c. eindigt het team met het beste puntengemiddelde (quotiënt van behaalde aantal
punten vóór en tegen), hoger;
Indien dan nog steeds teams gelijk eindigen, wordt een beslissingswedstrijd, om 2 gewonnen
sets, gespeeld.

II.3
Deelname aan promotie-/degradatiewedstrijden
Een vereniging waarvan een team niet wenst deel te nemen aan promotie-/degradatie- of (regionale)
opvullingswedstrijden dient dit uiterlijk 1 april schriftelijk aan de Organisator per mail kenbaar te maken.
Dit betekent dat afgezien wordt van de mogelijkheid om een promotieplaats te verwerven dan wel dat
zonder het spelen van de wedstrijd(en) gedegradeerd wordt naar de naast lagere klasse. Na het
verstrijken van genoemde termijn wordt het team geacht aan de promotie-/degradatie- of
opvullingswedstrijden deel te nemen en ook gevolg te geven aan de resultaten van deze wedstrijden.
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Een team dat niet (tijdig) heeft afgezegd voor het spelen van promotie-/degradatie- of
opvullingswedstrijden en daarna alsnog afzegt of in het geheel niet opkomt voor de geprogrammeerde
wedstrijd(en) verliest alle rechten en wordt niet opgenomen in een rangorde voor opvulling van de
desbetreffende klasse en mag het volgende seizoen niet promoveren.
Indien het als 2e geëindigde team niet in aanmerking wil komen voor het spelen van promotiedegradatiewedstrijden of niet mag deelnemen, gaat dit recht over naar het als 3e geëindigde team. (excl.
voor de nummers drie van de eerste divisie voor de opvullingswedstrijden voor een plaats in de
Topdivisie)
Teams die op de 4e of lagere plaats eindigen komen niet in aanmerking voor het spelen van PD-wedstrijden.
Indien een nr. 10 niet wil deelnemen aan de PD-wedstrijden, is dit team gedegradeerd en wordt het niet
vervangen. Er zal dan met minder teams om de beschikbare plaatsen gespeeld gaan worden.

III Opvulling en vrij gekomen plaatsen
III.1 Piramidale opbouw
De piramidale opbouw van de competitie is als volgt:
Eredivisie
Topdivisie
1e divisie A
2e

divisie A
e
3 div A 3e div B
noord
4x promotieklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e Klasse

1e divisie B
2e

divisie B
e
3 div A 3e div B
oost
4x promotieklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e Klasse

2e

divisie C
e
3 div A 3e div B
west
4x promotieklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e Klasse

2e divisie D
3e div A 3e div B
zuid
4x promotieklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse

III.2 Opvulling nationale competitie
Wanneer een plaats vrij komt voor de Eredivisie of Topdivisie wordt deze opgevuld in de volgorde:
a. Talent Team (indien gewenst door de Directie);
b. De eerste drie plaatsen van de eerstvolgende klasse, voor zover deze teams nog niet zijn
gepromoveerd;
c. Degradant uit de divisie;
d. Verenigingen die, los van enig recht zoals hiervoor genoemd, een licentie hebben aangevraagd.

Wanneer een plaats vrij komt voor de Eerste of Tweede divisie wordt deze opgevuld in de volgorde:
a. De teams die bij de promotie-/degradatiewedstrijden voor de betreffende klasse als tweede
geëindigd zijn en volgens de piramidale opbouw in de betreffende poule horen;
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b. De teams die bij de promotie-/degradatiewedstrijden voor de betreffende klasse als tweede
geëindigd zijn en volgens de piramidale opbouw in een andere poule horen;
c. De teams die bij de promotie-/degradatiewedstrijden voor de betreffende klasse als derde geëindigd
zijn en volgens de piramidale opbouw in de betreffende poule horen;
d. De teams die bij de promotie-/degradatiewedstrijden voor de betreffende klasse als derde geëindigd
zijn en volgens de piramidale opbouw in een andere poule horen;
e. De in de competitie als derde geëindigde teams in de eerstvolgende klasse, voor zover zij volgens de
piramidale opbouw in de betreffende poule horen;
f. De in de competitie als derde geëindigde teams in de eerstvolgende klasse, voor zover zij volgens de
piramidale opbouw in een andere poule horen;
g. Verenigingen die, los van enig recht zoals hiervoor genoemd, zich inschrijven voor de betreffende
divisie.
h. De degradanten uit de betreffende poule, op volgorde van de eindstand van het voorgaande seizoen.
Hierbij geldt het volgende:
• Voor een eventuele vrije plaats in de Topdivisie worden opvullingswedstrijden gespeeld tussen de
beide nummers 2 van de Eerste divisie. De winnaar van deze wedstrijden heeft het 1e recht;
• Wanneer twee verenigingen op basis van het bovenstaande hetzelfde recht hebben omdat zij gelijk
geëindigd zijn, beslist het lot. Onder gelijk geëindigd wordt verstaan op dezelfde plaats in de
eindrangschikking van verschillende poules in dezelfde klasse;
• Wanneer een plaats vrijkomt na publicatie van de competitie-indeling, verzoekt de Organisator de
vereniging deze in te nemen. Op een dergelijk verzoek staat een reactietijd van twee weken. Vanaf 15
augustus mag de Organisator deze reactietijd verkorten tot minimaal drie dagen;
• Bij acceptatie van een plaats dient de vereniging de indelingsletter die bij de betreffende plaats hoort
te accepteren.
III.3 Opvulling regionale competitie
Indien de Derde divisie dan wel de promotie- t/m de laagste klasse na de definitieve inschrijving uit
minder dan 12 teams bestaan, zal (zullen) deze in principe door de Organisator worden aangevuld.
De vereniging krijgt gedurende een termijn van drie werkdagen de keuzemogelijkheid om de opvulling
wel of niet te accepteren.
Voor publicatie poule-indelingen:
Indien een vereniging aan de Organisator bericht dat geen gebruik wordt gemaakt van het recht op
opvulling vanuit de gespeelde PD zal dit geen consequenties hebben voor het (verworven) recht op
inschrijving in een bepaalde klasse, maar wel voor de promotiemogelijkheden aan het einde van het
komende seizoen. (geen recht op promotie) Dit betreft de periode tot de publicatie van de 1e concept
poule-indeling.
Na publicatie poule-indelingen:
Na bekendmaking van de nieuwe poule-indeling krijgt de vereniging gedurende een termijn van drie
werkdagen de keuzemogelijkheid om de opvulling wel of niet te accepteren.
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Een reden om alsnog af te zien van opvulling zou bijvoorbeeld een niet passende indelingsletter kunnen
zijn. Indien de vereniging de inschrijving niet accepteert zal hiervoor géén sanctie in rekening worden
gebracht, tevens heeft dit geen consequenties voor de promotiemogelijkheden op het einde van het
komend seizoen.
De volgorde van opvulling zal als volgt plaatsvinden:
1. Aan de hand van de resultaten van de promotie-, degradatie- en opvullingswedstrijden;
2. De verenigingen die zich hebben gemeld via het formulier “open plaatsen”, om een bepaalde
klasse op te vullen. Dit initiatief ligt bij de verenigingen. Ieder niet rechthebbend team, gezien
vanuit de PD, kan hiervan gebruik maken.
De werkwijze zal worden uitgevoerd zoals hierboven beschreven met inachtneming van de genoemde
termijnen.

IV Uitwisselen van Speelrecht
Speelrecht uitwisselen
Een vereniging kan de Organisator verzoeken na te gaan of het mogelijk is om het recht op
plaatsing van een team in een bepaalde klasse uit te wisselen met datzelfde recht van een
andere vereniging voor een team in de naast lagere klasse. De Organisator beoordeelt de aanvraag en zal
bij een positieve beoordeling vervolgens, de onder “Opvulling en vrij gekomen plaatsen” genoemde
regeling, verenigingen benaderen die in aanmerking komen.
Bij overdracht van speelrecht tussen Tweede divisie en Derde divisie geldt dat de teams uit dezelfde
Regio afkomstig moeten zijn.

De volgorde van opvulling zal als volgt plaatsvinden:
1. Aan de hand van de resultaten van de promotie-, degradatie- en opvullingswedstrijden;
2. De verenigingen die zich hebben gemeld via het formulier open plaatsen, om een bepaalde klasse aan
te vullen;
3. Mochten daarna nog plaatsen vrij zijn om aan te vullen, dan zullen de degradanten worden benaderd
om voor opvulling in aanmerking te komen. De werkwijze zal worden uitgevoerd zoals hierboven
beschreven met inachtneming van de genoemde termijnen
De volgorde van opvulling zal, met inachtneming van de onderstaande voorwaarden, als volgt
plaatsvinden.
• Het verzoek van een vereniging, die de plaatsing wil uitwisselen, is onherroepelijk.
De klasse en de indelingsletter moeten door beide verenigingen geaccepteerd worden.
• Indien er door de Organisator geen team wordt gevonden dat de plaatsing wil uitwisselen,
heeft de vereniging die het verzoek heeft gedaan de keuze het team wel of niet terug te
trekken uit de desbetreffende klasse.
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De uitwerking van het schema met de te spelen wedstrijden en beschikbare plaatsen zal per regio uiterlijk
op 1 maart van het lopende seizoen gepubliceerd worden.
Het aantal beschikbare plaatsen kan in de PD regeling vanuit Nationaal en/of regionaal bekend gemaakt
worden.
In alle gevallen, waarin promotie/degradatie en/of opvulling voor de Derde divisie en lager niet volgens
de in dit document genoemde regelingen tot stand kan komen, beslist de Organisator over promotie,
degradatie en/of opvulling.

V Speelschema regio’s
Degradatie uit de 2e divisie
Promotie uit de 3e divisie
Degradatie uit de 3e divisie
PD -wedstrijden

Promotie uit de Prom.
klasse
Degradatie uit de Prom.
klasse

Kampioen

Promotieklasse
Kampioen

Nrs 11-12

Nrs 11-12

PD Promotieklasse
Nrs 10 (prom.klasse) en nrs Nrs 10 (prom.klasse) en nrs
2 (1e klasse) voor vier
2 (1e klasse) voor drie
plaatsen in de
plaatsen in de
promotieklasse
promotieklasse

PD -wedstrijden

e

Promotie uit de 1 klasse
Degradatie uit de 1e klasse
PD-wedstrijden
regionaal

PD schema Regio’s
3e divisie
2 teams
3 teams
Kampioen
Kampioen
Nrs 11-12
Nrs 11-12
PD 3e divisie
Nrs 10 (3e div) en nrs 2
Nrs 10 (3e div) en nrs 2
(prom.klasse) voor twee
(prom.klasse) voor één
plaatsen in de
plaats in de
3e divisie
3e divisie

1e klasse
Kampioen
Kampioen
Nrs 11-12
Nrs 11-12
PD 1e klasse
Nrs 10 (1e klasse) en nrs 2
Nrs 10 (1e klasse) en nrs 2
(2e klasse)
(2e klasse)
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Kampioen
Nrs 10-11-12
Nrs 9 (3e div) en nrs 2
(prom.klasse) twee
plaatsen in de
3e divisie

Kampioen
Nrs 10-11-12

Nrs 9 (prom.klasse)
en nrs 2 (1e klasse) voor vier
plaatsen in de
promotieklasse

Kampioen
Nrs 10-11-12
Nrs 9 (1e klasse) en
nrs 2 (2e klasse)
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