
 

Opzet promotie- en degradatieregeling  
Zaalcompetitie seizoen 2022 
 

Overall: Indien er plekken vrij komen in een klasse handhaaft de beste - of volgende beste - 
degradant zich op basis van de positie en resultaten in de reguliere competitie. 

 

1. Standaardklassen 
1.1 Korfbal League  

1. Nummer 9 speelt tegen verliezend Hoofdklassefinalist (Bo3). Winnaar hiervan gaat naar de 
Korfbal League, verliezer naar nieuw te vormen tussenklasse. 

2. Nummer 10/11/12 degradeert naar de nieuw te vormen tussenklasse. 

1.2 Hoofdklasse (4 poules van 4) 

1. De nummers 1 spelen tegen de nummers 2 van de andere poule uit hun oorspronkelijke 
poule (Bo2). De winnaars gaan naar de halve finale voor promotie naar de Korfbal League, de 
verliezers gaan naar de plaatsingsroute voor de nieuwe tussenklasse. 

2. De winnaars van de wedstrijden onder 1 spelen conform een vastgesteld schema tegen 
elkaar in de halve finale. De winnaars gaan naar de hoofdklassefinale, de verliezers komen uit 
in de nieuw te vormen tussenklasse. 

3. De winnaar van de HK finale gaat naar de Korfbal League, de verliezer speelt tegen nummer 9 
KL  (Bo3). Winnaar hiervan gaat naar Korfbal League, verliezer naar de nieuwe tussenklasse 

4. De nummers 3 spelen tegen de nummers 4 van de andere poule uit hun oorspronkelijke 
poule (Bo2). De winnaars spelen de onder 5 genoemde wedstrijd voor plaatsing in de nieuwe 
tussenklasse, de verliezers blijven in de hoofdklasse. 

5. De verliezers van de wedstrijden onder 1 spelen tegen de winnaars van de wedstrijden onder 
4 onder een vastgesteld schema. De winnaars gaan naar de nieuwe tussenklasse, de 
verliezers blijven in de hoofdklasse. 

1.3 Overgangsklasse (8 poules van 4) 

1. De nummers 1 spelen tegen de nummers 2 van de andere poule uit hun oorspronkelijke 
poule (Bo2). De winnaars gaan naar de hoofdklasse, de verliezers blijven in de 
overgangsklasse. 

2. De nummers 3 blijven in de overgangsklasse. 
3. De nummers 4 spelen tegen de nummer 4 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 

blijven in de overgangsklasse, de verliezers gaan naar de eerste klasse. 

1.4 Eerste klasse (12 poules van 4) 



 

1. De nummers 1 spelen tegen de nummers 2 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 
gaan naar de overgangsklasse, de verliezers blijven in de eerste klasse. 

2. De nummers 3 en 4 blijven in de eerste klasse. 

1.5 Tweede klasse (17 poules van 4, 1 poule van 3) 

1. De nummers 1 spelen tegen de nummers 2 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 
gaan naar de eerste klasse. De 6 beste verliezers (op basis eindstand competitie) gaan de 
eerste klasse. De overige verliezers blijven in de tweede klasse. 

2. De nummers 3 blijven in de tweede klasse. 
3. De nummers 4 spelen tegen de nummers 4 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 

blijven in de tweede klasse, de verliezers gaan naar de derde klasse.  
De nummer 4 uit de huidige poule van 7 is automatisch gehandhaafd. 

1.6 Derde klasse (17 poules van 4, 1 poule van 3) 

1. De nummers 1 spelen tegen de nummers 2 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 
gaan naar de tweede klasse. De 7 beste verliezers (op basis eindstand competitie) gaan de 
naar de tweede klasse. De overige verliezers blijven in de derde klasse. 

2. De nummers 3 en 4 blijven in de derde klasse. 

1.7 Vierde klasse (11 poules van 4, 3 poules van 3) 

1. Alle teams gaan naar de derde klasse indien opgegeven. 

 

  



 

2. Reserveklassen 
 

2.1 Reserve Korfbal League 

1. Gelijk aan Korfbal League 

2.2 Reserve hoofdklasse (4 poules van 4) 

Plaatsing voor de Reserve Korfbal League speelt hier een rol, als gevolg van de koppeling. 
Noodzakelijk is een ranking te creëren.  

1. In de nieuw te vormen tussenklasse voor reserveteams worden als eerste geplaatst de 
tweede teams van de degradanten uit de Korfbal League. Dit zijn maximaal 4 teams.  

2. Vervolgens worden in de nieuw te vormen tussenklasse voor reserveteams geplaatst de 
nummers 1 uit de reserve hoofdklasse. 

3. De nummers 2 spelen tegen de nummers 3 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 
worden op de eindranking nummers 1 tot en met 4, op basis positie en resultaten vanuit de 
reguliere competitie. De verliezers worden op de eindranking nummers 5 tot en met 8, op 
basis positie en resultaten vanuit de reguliere competitie.  

4. De tussenklasse voor reserveteams wordt aan de hand van deze ranking aangevuld tot 10 
teams. 

5. De overige teams blijven in de reserve hoofdklasse. 

2.3 Reserve overgangsklasse (8 poules van 4) 

1. De nummers 1 spelen tegen de nummers 2 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 
gaan naar de reserve hoofdklasse. De verliezers blijven in de reserve overgangsklasse. 

2. De nummers 3 blijven in de reserve overgangsklasse. 
3. De nummers 4 spelen tegen de nummers 4 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 

blijven in de reserve overgangsklasse. De verliezers degraderen naar de reserve 1e klasse. 

Indien er minder dan 8 plekken beschikbaar zijn door promotie(s) naar de reserve Korfbal League 
komt/komen de slechtste winnaar(s) van de onder eerste bullet genoemde wedstrijden op basis van 
positie en resultaten in de reguliere competitie uit in de reserve 1e klasse. 

2.4 Reserve 1e klasse (15 poules van 4, 1 poule van 3) 

1. De nummers 1 spelen tegen de nummers 1 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 
gaan naar de reserve overgangsklasse. De beste vier verliezers op basis positie en resultaten 
vanuit de reguliere competitie gaan naar de reserve overgangsklasse. De overige verliezers 
blijven in de reserve 1e klasse. 

2. De nummers 2 blijven inde reserve 1e klasse. 
3. De nummers 3 spelen tegen de nummers 4 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 

blijven in de reserve 1e klasse. De verliezers gaan naar de reserve 2e klasse.  



 

De nummer 3 uit de huidige poule van 7 die niet aangevuld is, is automatisch gehandhaafd. 
(poule specificeren). 

2.5 Reserve 2e klasse (32 poules van 4) 

1. De nummers 1 spelen tegen de nummers 1 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 
gaan naar de reserve 1e klasse. De beste acht verliezers op basis van positie en resultaten in 
de reguliere competitie gaan naar de reserve 1e klasse. De overige verliezers blijven in de 
reserve 2e klasse. 

2. De nummers 2 blijven in de reserve 2e klasse. 
3. De nummers 3 spelen tegen de nummers 4 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 

blijven in de reserve 2e klasse. De verliezers gaan naar de reserve 3e klasse. 

2.6 Reserve 3e klasse (43 poules van 4, 3 poules van 3) 

1. De nummers 1 spelen tegen de nummers 1 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 
gaan naar de reserve 2e klasse. De beste achttien verliezers op basis van positie en resultaten 
in de reguliere competitie gaan naar de reserve 2e klasse. De overige verliezers blijven in de 
reserve 3e klasse. 

2. De nummers 2 en 3 blijven in de reserve 3e klasse. 
3. De nummers 4 spelen tegen de nummers 4 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 

blijven in de reserve 3e klasse. De zes beste verliezers op basis van positie en resultaten in de 
reguliere competitie blijven in de reserve 3e klasse. De overige verliezers gaan naar de 
reserve 4e klasse. 

2.7 Reserve 4e klasse (37 poules van 4) 

1. De nummers 1 promoveren naar de reserve 3e klasse. 
2. De overige teams blijven in de reserve 4e klasse indien opgegeven.  

 

  



 

3. A-jeugd 
 

3.1 A-jeugd hoofdklasse (4 poules van 4) 

1. De nummers 1 uit de oorspronkelijke poules spelen tegen elkaar (Bo3). De winnaars gaan 
naar de finale. 

2. De nummers 1 en 2 blijven in de A-jeugd hoofdklasse 
3. De nummers 3 spelen tegen de nummers 4 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 

blijven in de A-jeugd hoofdklasse. De verliezers gaan naar de A-jeugd overgangsklasse. 

3.2 A-jeugd overgangsklasse (7 poules van 4, 1 poule van 3) 

1. De nummers 1 uit de oorspronkelijke poules spelen tegen elkaar (Bo2). De winnaars gaan 
naar de A-jeugd hoofdklasse. De verliezers blijven in de A-jeugd overgangsklasse. 

2. De nummers 2 blijven in de A-jeugd overgangsklasse. 
3. De nummers 3 spelen tegen de nummers 4 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 

blijven in de A-jeugd overgangsklasse. De verliezers gaan naar de A-jeugd 1e klasse.  
4. De nummer 3 uit de huidige poule van 7 die niet aangevuld is, is automatisch gehandhaafd. 

3.3 A-jeugd 1e klasse (14 poules van 4, 2 poules van 3) 

1. De nummers 1 uit de oorspronkelijke poules spelen tegen elkaar (Bo2). De winnaars gaan 
naar de A-jeugd overgansklasse. De verliezers blijven in de A-jeugd 1e klasse. 

2. De nummers 2 blijven in de A-jeugd 1e klasse. 
3. De nummers 3 spelen tegen de nummers 4 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 

blijven in de A-jeugd 1e klasse. De verliezers gaan naar de A-jeugd 2e klasse.  
4. De nummer 3 uit de huidige poule van 7 die niet aangevuld is, is automatisch gehandhaafd. 
5. 4 posities worden ingevuld door middel van wildcards 

3.4 A-jeugd 2e klasse (23 poules) 

1. De nummers 1 uit de oorspronkelijke poules spelen tegen elkaar (Bo2). De winnaars gaan 
naar de A-jeugd 1e klasse. De verliezers blijven in de A-jeugd 2e klasse indien opgegeven. 

2. De nummer 1 van de niet aangevulde poule (specificeren) gaat naar de A-jeugd 1e klasse 
3. De overige teams blijven in de A-jeugd 2e klasse indien opgegeven. 

 

  



 

4. B-jeugd 
 

4.1 B-jeugd hoofdklasse (8 poules van 4) 

1. De nummers 1 uit de oorspronkelijke poules spelen tegen elkaar op neutraal terrein (Bo1). 
De winnaars gaan naar de halve finale op neutraal terrein (Bo1) en die winnaars spelen de 
finale Bo1). 

2. De nummers 1 en 2 blijven in de B-jeugd hoofdklasse. 
3. De nummers 3 spelen tegen de nummers 4 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 

blijven in de B-jeugd hoofdklasse. De verliezers gaan naar de B-jeugd 1e klasse. De beste 
verliezer handhaaft zich op basis van competitie. 

4.2 B-jeugd 1e klasse (13 poules van 4) 

1. De nummers 1 uit de oorspronkelijke poules spelen tegen elkaar (Bo2). De winnaars gaan 
naar de B-jeugd hoofdklasse. De verliezers blijven in de B-jeugd 1e klasse. 

2. De nummer 1 van de niet aangevulde poule (specificeren of bij herindeling loting) gaat naar 
de B-jeugd hoofdklasse? 

3. De overige teams blijven in de B-jeugd 1e klasse 
4. 8 teams worden via wildcards geplaatst. 

4.3 B-jeugd 2e klasse (7 poules van 4, 3 poules van 3) 

1. De nummers 1 uit de oorspronkelijke poules spelen tegen elkaar (Bo2). De winnaars gaan 
naar de B-jeugd 1e klasse. De verliezers blijven in de B-jeugd 2e klasse indien opgegeven. 

2. De overige teams blijven in de B-jeugd 2e klasse indien opgegeven. 

 

  



 

5. C-jeugd 

5.1 C-jeugd hoofdklasse (6 poules van 4, 2 poules van 3) 

1. De nummers 1 uit de oorspronkelijke poules spelen tegen elkaar op neutraal terrein (Bo1). 
De winnaars gaan naar de halve finale op neutraal terrein (Bo1) en die winnaars spelen de 
finale (Bo1). 

2. De nummers 1 en 2 blijven in de C-jeugd hoofdklasse. 
3. De nummers 3 spelen tegen de nummers 4 uit hun oorspronkelijke poule (Bo2). De winnaars 

blijven in de C-jeugd hoofdklasse. De verliezers gaan naar de C-jeugd 1e klasse. De beste 
verliezer handhaaft zich. 

4. De nummers 3 uit de huidige poule van 7 die niet aangevuld is, is/zijn automatisch 
gehandhaafd. 

5.2 C-jeugd 1e klasse (8 poules van 4, 2 poules van 3) 

1. De nummers 1 uit de oorspronkelijke poules spelen tegen elkaar (Bo2). De winnaars gaan 
naar de C-jeugd hoofdklasse. De verliezers blijven in de C-jeugd 1e klasse. 

2. De overige teams blijven in de C-jeugd 1e klasse. 
3. 19 teams worden via wildcards geplaatst. 

5.3 C-jeugd 2e klasse (9 poules) 

• De nummers 1 gaan naar de C-jeugd 1e klasse.  
• De overige teams blijven in de C-jeugd 2e klasse indien opgegeven. 

 

  



 

6. D-jeugd 

 

6.1 D-jeugd hoofdklasse (8 poules van 4) 

1. De nummers 1 uit de oorspronkelijke poules spelen tegen elkaar op neutraal terrein (Bo1). 
De winnaars gaan naar de halve finale op neutraal terrein (Bo1) en die winnaars spelen de 
finale Bo1). 

 


