PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING ZAALKORFBALCOMPETITIE 2017-2018
Opmerking vooraf:
Vaststelling rangorde in klasse-afdelingen (poules), als meerdere teams met een gelijk aantal
wedstrijdpunten bovenaan eindigen of samen eindigen op een promotie- of degradatieplaats.
Top- en wedstrijdkorfbal:
Voor alle klassen in het top- en wedstrijdkorfbal is bestuursbesluit 4.10 rangordebepaling van toepassing.
Breedtekorfbal:
Alle klassen in het breedtekorfbal kennen geen beslissingswedstrijden of rangordebepaling. Alle teams kunnen
samen op een eerste plaats eindigen.

Officiële tekst PD-regeling zaalkorfbalcompetitie 2017-2018
Algemeen
1.
Indien, na toepassing van het in deze regeling bepaalde onder Topkorfbalcompetitie, om welke reden dan
ook de Korfbal League 2018-2019 uit minder dan tien ploegen zou gaan bestaan, wordt de Korfbal League
aangevuld door achtereenvolgens
i.
plaatsing van de verliezer van de beslissingswedstrijd tussen de nummer 9 van de Korfbal League
en de verliezer van de beslissingswedstrijd tussen de winnaars van de play-offs in de Hoofdklasse;
ii.
promotie van de (volgende) beste nummer 1 uit de Hoofdklasse;
iii.
promotie van de (volgende) beste nummer 2 uit de Hoofdklasse;
iv.
handhaving van de nummer 10 uit de Korfbal League.
2a.

2b.

2c.

Indien, na toepassing van het in deze regeling bepaalde onder Topkorfbalcompetitie en
Wedstrijdkorfbalcompetitie, om welke reden dan ook in de (Reserve) Hoofdklasse, de (Reserve)
Overgangsklasse, de (Reserve) 1e klasse, de (Reserve) 2e klasse, de (Reserve) 3e klasse, de A-, B-, C-jeugd
Hoofdklasse, of de A-jeugd Overgangsklasse 2018-2019, één of meer afdelingen uit minder dan acht ploegen
zou(den) gaan bestaan wordt, behoudens het bepaalde onder 2b en 2c - en met inachtneming van het
bepaalde onder 4 en 5 - de desbetreffende klasse aangevuld door achtereenvolgens:
i.
Handhaving van de (volgende) beste nummer 6 uit deze klasse;
ii.
handhaving van de (volgende) beste nummer 7 uit deze klasse;
iii.
promotie van de (volgende) beste nummer 2 uit de naast lagere klasse;
iv.
handhaving van de (volgende) beste nummer 8 uit deze klasse;
v.
promotie van de (volgende) beste nummer 3 uit de naast lagere klasse.
Indien, bij de toepassing van het onder 2a bepaalde, de opengevallen plaats is ontstaan omdat een ploeg die
zich via een, in deze regeling opgenomen beslissingswedstrijd voor plaatsing in een bepaald klasse heeft
geplaatst, om welke reden dan ook, niet in deze klasse geplaatst wil of kan worden, wordt de opengevallen
plaats ingenomen door de verliezer van de beslissingswedstrijd voor plaatsing.
Indien, bij de toepassing van het onder 2a bepaalde, de opengevallen plaats is ontstaan omdat een als eerste
in een klasse-afdeling geëindigde ploeg, om welke reden dan ook, niet in een hogere klasse geplaatst wil of
kan worden, verkrijgt de nummer 2 uit die klasse-afdeling het recht op promotie.

3.

Indien, na de toepassing van het in deze regeling bepaalde onder Topkorfbalcompetitie en
Wedstrijdkorfbalcompetitie, om welke reden dan ook, in de 1e klasse A-, B- en C-jeugd 2018-2019 één of
meer afdelingen uit minder dan acht ploegen zou(den) gaan bestaan, wijst de competitieleider voor deze
opengevallen plaats(en) een extra wild card toe.

4.

In de A-jeugd Hoofdklasse worden alleen A1-ploegen ingedeeld, in de B-jeugd Hoofdklasse alleen B1ploegen, in de C-jeugd Hoofdklasse alleen C1-ploegen, en in de D-jeugd Hoofdklasse alleen D1-ploegen.

5.

Het recht op promotie, of plaatsing in een hogere klasse, vervalt indien daardoor twee ploegen van eenzelfde
vereniging in eenzelfde klasse-afdeling zouden moeten uitkomen, omdat in alle klasse-afdelingen van deze
klasse al een ploeg van deze vereniging is geplaatst.

6a.

Indien in deze regeling de rangorde van ploegen in vergelijkbare klasse-afdelingen (poules) van belang is
voor plaatsing in een hogere of lagere klasse worden of deelname aan een kampioenschap van Nederland,
met inachtneming van het onder 6b bepaalde, achtereenvolgens de volgende criteria gehanteerd:
i.
het hoogste aantal behaalde wedstrijdpunten;
ii.
indien dat gelijk is, het hoogste doelsaldo;
iii.
indien ook het doelsaldo gelijk is, het hoogste aantal gescoorde doelpunten;
iv.
indien daarna ook aantal gescoorde doelpunten gelijk is, het resultaat van de door deze ploegen te
spelen beslissingswedstrijd(en), volgens nader door de competitieleider vast te stellen richtlijnen.

6b.

Indien een klasse-afdeling niet uit acht ploegen bestaat, worden, voor de toepassing van de criteria als
genoemd onder 6a, de resultaten van de daarvoor in aanmerking komende ploegen omgerekend als zouden
er veertien wedstrijden gespeeld zijn.

Topkorfbalcompetitie:
Korfbal League:
1. De nummer 1 speelt een serie van tenminste twee en maximaal drie beslissingswedstrijden tegen de nummer
4. De eerste van deze drie wedstrijden wordt gespeeld in de thuishal van de nummer 1. De tweede wedstrijd
wordt gespeeld in de thuishal van de nummer 4. Indien elke ploeg één van deze twee beslissingswedstrijden
heeft gewonnen wordt een derde beslissingswedstrijd gespeeld in de thuishal van nummer 1. Winnaar van de
serie is de ploeg die twee beslissingswedstrijden heeft gewonnen.
2. De nummer 2 speelt een serie van tenminste twee en maximaal drie beslissingswedstrijden tegen de nummer
3. De eerste van deze drie wedstrijden wordt gespeeld in de thuishal van de nummer 2. De tweede wordt
gespeeld in de thuishal van de nummer 3. Indien elke ploeg één van deze twee beslissingswedstrijden heeft
gewonnen wordt een derde beslissingswedstrijd gespeeld in de thuishal van nummer 2. Winnaar van de serie
is de ploeg die twee beslissingswedstrijden heeft gewonnen.
3. De winnaars van de onder 1 en 2 genoemde series beslissingswedstrijden spelen een beslissingswedstrijd om
het kampioenschap van Nederland zaalkorfbal.
4. De nummer 10 degradeert naar de hoofdklasse.
5. De nummer 9 speelt een serie van tenminste twee en maximaal drie beslissingswedstrijden tegen de verliezer
van de beslissingswedstrijd zoals beschreven onder punt 3 van de hoofdklasse. De eerste van deze drie
wedstrijden wordt gespeeld in de thuishal van de verliezer van de beslissingswedstrijd in de hoofdklasse. De
tweede wedstrijd wordt gespeeld in de thuishal van de nummer 9 van de Korfbal League. Indien elke ploeg één
van deze twee beslissingswedstrijden heeft gewonnen wordt een derde beslissingswedstrijd gespeeld in de
thuishal van de verliezer van de beslissingswedstrijd in de hoofdklasse. De winnaar van deze serie wedstrijden
wordt ingedeeld in de Korfbal League en de verliezer van deze wedstrijden wordt ingedeeld in de hoofdklasse.
De onder 1, 2 en 5 genoemde te spelen beslissingswedstrijden zijn wedstrijden met normale speeltijd
waarbij de thuisspelende ploeg het vak kiest waar zij de eerste helft gaat aanvallen. Er wordt door beide
ploegen overeenkomstig de vooraf, bij de juryvoorzitter, ingediende opstelling gespeeld.
Indien een beslissingswedstrijd van deze serie na de normale speeltijd gelijk is geëindigd, wordt een
reguliere verlenging gespeeld, zo nodig gevolgd door een “golden goal” verlenging, en eventueel het
nemen van strafworpen, waarbij de bepalingen zoals opgenomen in het “Bestuursbesluit verlenging
beslissingswedstrijden” van toepassing zijn.

Hoofdklasse:
1. De nummer 1 van afdeling A speelt een serie van tenminste twee en maximaal drie beslissingswedstrijden
tegen de nummer 2 van afdeling B. De eerste van deze wedstrijden wordt gespeeld in de thuishal van de
nummer 1 van afdeling A. De tweede wedstrijd wordt gespeeld in de thuishal van de nummer 2 van afdeling B.
Indien elke ploeg één van deze twee wedstrijden heeft gewonnen wordt een derde beslissingswedstrijd
gespeeld in de thuishal van de nummer 1 van afdeling A. Winnaar van de serie is de ploeg die twee
beslissingswedstrijden heeft gewonnen.
2. De nummer 1 van afdeling B speelt een serie van tenminste twee en maximaal drie beslissingswedstrijden
tegen de nummer 2 van afdeling A. De eerste van deze wedstrijden wordt gespeeld in de thuishal van de
nummer 1 van afdeling B. De tweede wedstrijd wordt gespeeld in de thuishal van de nummer 2 van afdeling A.
Indien elke ploeg één van deze twee wedstrijden heeft gewonnen wordt een derde beslissingswedstrijd
gespeeld in de thuishal van de nummer 1 van afdeling B. Winnaar van de serie is de ploeg die twee
beslissingswedstrijden heeft gewonnen.
3. De winnaars van de onder 1 en 2 genoemde serie beslissingswedstrijden spelen een beslissingswedstrijd (in
een neutrale hal). De winnaar van deze wedstrijd promoveert naar de Korfbal League. De verliezer van deze
wedstrijd speelt een serie van tenminste twee en maximaal drie beslissingswedstrijden tegen de nummer 9 uit
de Korfbal League om plaatsing in de Korfbal League zoals beschreven onder punt 5 van de Korfbal League.
De eerste van deze drie wedstrijden wordt gespeeld in de thuishal van de verliezer van de beslissingswedstrijd
in de hoofdklasse. De tweede wedstrijd wordt gespeeld in de thuishal van de nummer 9 van de Korfbal
League. Indien elke ploeg één van deze twee beslissingswedstrijden heeft gewonnen wordt een derde
beslissingswedstrijd gespeeld in de thuishal van de verliezer van de beslissingswedstrijd in de hoofdklasse. De
winnaar van deze serie wedstrijden wordt ingedeeld in de Korfbal League en de verliezer van deze wedstrijden
wordt ingedeeld in de hoofdklasse.
4. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A en B degraderen naar de overgangsklasse.
De onder 1, 2 en 3 genoemde te spelen beslissingswedstrijden zijn wedstrijden met normale speeltijd
waarbij de thuisspelende ploeg het vak kiest waar zij de eerste helft gaat aanvallen. Er wordt door beide
ploegen overeenkomstig de vooraf, bij de juryvoorzitter, ingediende opstelling gespeeld.
Indien een beslissingswedstrijd van deze serie na de normale speeltijd gelijk is geëindigd, wordt een
reguliere verlenging gespeeld, zo nodig gevolgd door een “golden goal” verlenging, en eventueel het
nemen van strafworpen, waarbij de bepalingen zoals opgenomen in het “Bestuursbesluit verlenging
beslissingswedstrijden” van toepassing zijn.

Reserve Korfbal League:
1. De nummer 1 speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 4. Deze wordt gespeeld in de thuishal van de
nummer 1.
2. De nummer 2 speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 3. Deze wordt gespeeld in de thuishal van de
nummer 2.
3. De winnaars van de onder 1 en 2 genoemde beslissingswedstrijden spelen een beslissingswedstrijd (in een
neutrale hal) om het kampioenschap van Nederland zaalkorfbal voor reserveploegen.
4. In de Reserve Korfbal League van het seizoen 2018-2019 worden de reserveploegen geplaatst van de
verenigingen die zich met de standaardploeg voor de Korfbal League van het seizoen 2018-2019 hebben
geplaatst.
5. Uit de Reserve Korfbal League degradeert/degraderen de ploeg/ploegen van de verenigingen, die zich niet met
de standaardploeg voor de Korfbal League van het seizoen 2018-2019 hebben geplaatst, naar de Reserve
Hoofdklasse.
Reserve Hoofdklasse:
1. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A en B degraderen naar de reserve overgangsklasse.
2. Indien er na toepassing van de punten 4 en 5 van de regeling voor de Reserve Korfbal League zich 17 ploegen
voor de Reserve Hoofdklasse zouden hebben geplaatst, dan degradeert ook de slechtste nummer 6 (zie punt 6
onder algemeen) van de afdelingen A en B naar de Reserve Overgangsklasse.
3. Indien er na toepassing van de punten 4 en 5 van de regeling voor de Reserve Korfbal League zich 18 ploegen
voor de Reserve Hoofdklasse zouden hebben geplaatst, dan degraderen ook de beide nummers 6 van de
afdelingen A en B naar de Reserve Overgangsklasse.
A-jeugd Hoofdklasse
1. De nummer 1 van de afdeling A en de nummer 2 van de afdeling B spelen een serie van tenminste twee en
maximaal drie beslissingswedstrijden ter bepaling welke van deze ploegen mag deelnemen aan de wedstrijd
genoemd onder 3. De eerste van deze drie wedstrijden wordt gespeeld in de thuishal van de nummer 1. De
tweede wedstrijd wordt gespeeld in de thuishal van de nummer 2. Indien elke ploeg één van deze twee
beslissingswedstrijden heeft gewonnen wordt een derde beslissingswedstrijd gespeeld in de thuishal van
nummer 1. Winnaar van de serie is de ploeg die twee beslissingswedstrijden heeft gewonnen
2. De nummer 1 van de afdeling B en de nummer 2 van de afdeling A spelen een serie van tenminste twee en
maximaal drie beslissingswedstrijden ter bepaling welke van deze ploegen mag deelnemen aan de wedstrijd
genoemd onder 3. De eerste van deze drie wedstrijden wordt gespeeld in de thuishal van de nummer 1. De
tweede wedstrijd wordt gespeeld in de thuishal van de nummer 2. Indien elke ploeg één van deze twee
beslissingswedstrijden heeft gewonnen wordt een derde beslissingswedstrijd gespeeld in de thuishal van
nummer 1. Winnaar van de serie is de ploeg die twee beslissingswedstrijden heeft gewonnen
3. De winnaars van de onder 1 en 2 genoemde beslissingswedstrijden spelen een beslissingswedstrijd om het
kampioenschap van Nederland zaalkorfbal voor A-jeugd.
4. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A en B degraderen naar de A-jeugd overgangsklasse.
De onder 1 en 2 genoemde te spelen beslissingswedstrijden zijn wedstrijden met normale speeltijd
waarbij de thuisspelende ploeg het vak kiest waar zij de eerste helft gaat aanvallen. Er wordt door beide
ploegen overeenkomstig de vooraf, bij de juryvoorzitter, ingediende opstelling gespeeld.
Indien een beslissingswedstrijd van deze serie na de normale speeltijd gelijk is geëindigd, wordt een
reguliere verlenging gespeeld, zo nodig gevolgd door een “golden goal” verlenging, en eventueel het
nemen van strafworpen, waarbij de bepalingen zoals opgenomen in het “Bestuursbesluit verlenging
beslissingswedstrijden” van toepassing zijn.

Wedstrijdkorfbalcompetitie:
Overgangsklasse:
1. De nummers 1 van de afdelingen A tot en met D promoveren naar de hoofdklasse.
2. De nummers 8 van de afdelingen A tot en met D degraderen naar de 1e klasse.
3. De nummers 7 van de afdelingen A t/m D spelen volgens onderstaand schema een beslissingswedstrijd (in een
neutrale hal) om plaatsing in de Overgangsklasse. De winnaars plaatsen zich voor de Overgangsklasse. De
verliezers degraderen naar de 1e klasse.
De nummer 7 van afdeling A speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 7 van afdeling C
De nummer 7 van afdeling B speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 7 van afdeling D
1e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m F promoveren naar de overgangsklasse.
2. De nummers 8 van de afdelingen A t/m F degraderen naar de 2e klasse.
3. De nummers 7 van de afdelingen A t/m F spelen volgens onderstaand schema een beslissingswedstrijd (in een
neutrale hal) om plaatsing in de 1e klasse. De winnaars plaatsen zich voor de 1e klasse. De verliezers degraderen
naar de 2e klasse. De paring van deze wedstrijden is zodanig vastgesteld dat de grootste kans bestaat dat ten
eerste zondagploegen tegen elkaar spelen en vervolgens de reisafstanden zo beperkt mogelijk blijven.
De nummer 7 van afdeling A speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 7 van afdeling C
De nummer 7 van afdeling B speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 7 van afdeling D
De nummer 7 van afdeling E speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 7 van afdeling F
2e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m I promoveren naar de 1e klasse.
2. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m I degraderen naar de 3e klasse.
3e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m L promoveren naar de 2e klasse.
2. De nummers 2 van de afdelingen A t/m L spelen volgens onderstaand schema een beslissingswedstrijd (in een
neutrale hal) om promotie naar de 2e klasse. De winnaars promoveren naar de 2e klasse, de verliezers worden
ingedeeld in de 3e klasse. De paring van deze wedstrijden is zodanig vastgesteld dat de grootste kans bestaat dat
ten eerste zondagploegen tegen elkaar spelen en vervolgens de reisafstanden zo beperkt mogelijk blijven.
De nummer 2 van afdeling A speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 2 van afdeling E
De nummer 2 van afdeling B speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 2 van afdeling C
De nummer 2 van afdeling D speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 2 van afdeling F
De nummer 2 van afdeling G speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 2 van afdeling L
De nummer 2 van afdeling H speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 2 van afdeling I
De nummer 2 van afdeling J speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 2 van afdeling K
3. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m L degraderen naar de 4e klasse.
De nummers 6 van de afdelingen A t/m L worden ingedeeld in zogenaamde degradatiepoules en spelen volgens
onderstaand schema driekampen in eigen ingehuurde accommodatie om handhaving in de 3e klasse. Deze
wedstrijden dienen aanvangstijden na 18.30 uur te hebben. De winnaars per poule handhaven zich in de 3e
klasse. De overige teams worden ingedeeld in de 4e klasse.
Degradatiepoule A: De nummers 6 van afdeling A, B en C
Degradatiepoule B: De nummers 6 van afdeling D, E en F
Degradatiepoule C: De nummers 6 van afdeling G, H en I
Degradatiepoule D: De nummers 6 van afdeling J, K en L

Speelschema waarbij iedereen één thuiswedstrijd speelt en één uitwedstrijd:
17 maart:
nummer 6 3A - nummer 6 3B, nummer 6 3D - nummer 6 3E, nummer 6 3G - nummer 6 3H
en nummer 6 3J - nummer 6 3K
20 of 21 maart: verliezers, of bij gelijkspel de nummers 6 uit 3B/3E/3H/3K 17 maart tegen de teams die nog
niet in actie zijn gekomen.
24 maart:
De nog niet gespeelde wedstrijden per poule.
4e klasse
1. De nummers 1 van alle afdelingen in de 4e klasse promoveren naar de 3e klasse.
2. In de 4e klasse 2018-2019 worden ingedeeld de standaardploegen, opgegeven voor het wedstrijdkorfbal die geen
recht hebben op plaatsing in de 3e klasse of hoger.

Reserve overgangsklasse:
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m D promoveren naar de reserve hoofdklasse.
2. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m D degraderen naar de reserve 1e klasse.
3. Indien er na toepassing van de punten 4 en 5 van de regeling voor de Reserve Korfbal League, en de punten 2
en 3 van de regeling voor de Reserve Hoofdklasse zich 33 ploegen voor de Reserve Overgangsklasse zouden
hebben geplaatst, dan degradeert ook de slechtste nummer 6 (zie punt 6 onder algemeen) van de afdelingen A
t/m D naar de Reserve 1e klasse.
4. Indien er na toepassing van de punten 4 en 5 van de regeling voor de Reserve Korfbal League, en punt 3 van
de Reserve Hoofdklasse zich 34 ploegen voor de Reserve Overgangsklasse zouden hebben geplaatst, dan
degraderen ook de twee slechtste nummers 6 (zie punt 6 onder algemeen) van de afdelingen A t/m D naar de
Reserve 1e klasse.
Reserve 1e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m H promoveren naar de reserve overgangsklasse.
2. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m H degraderen naar de reserve 2e klasse.
3. Indien er na toepassing van de punten 4 en 5 van de regeling voor de Reserve Korfbal League, de punten 2 en
3 van de regeling voor de Reserve Hoofdklasse, en de punten 3 en 4 van de regeling voor de Reserve
Overgangsklasse zich 65 ploegen voor de Reserve 1e klasse zouden hebben geplaatst, dan degradeert ook de
slechtste nummer 6 (zie punt 6 onder algemeen) van de afdelingen A t/m H naar de Reserve 2e klasse.
4. Indien er na toepassing van de punten 4 en 5 van de regeling voor de Reserve Korfbal League, de punten 2 en
3 van de regeling voor de Reserve Hoofdklasse, en de punten 3 en 4 van de regeling voor de Reserve
Overgangsklasse zich 66 ploegen voor de Reserve 1e klasse zouden hebben geplaatst, dan degraderen ook
de twee slechtste nummers 6 (zie punt 6 onder algemeen) van de afdelingen A t/m H naar de Reserve 2e
klasse.
Reserve 2e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m P promoveren naar de reserve 1e klasse.
2. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m P degraderen naar de reserve 3e klasse.

Reserve 3e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m X promoveren naar de reserve 2e klasse.
2. De acht beste nrs. 2 (zie punt 6 onder algemeen) van de afdelingen A t/m X promoveren naar de reserve 2e
klasse
3. De nummers 8 van de afdelingen A t/m X degraderen naar de reserve 4e klasse.
4. De zeventien twintig slechtste nummers 7 van de afdelingen A t/m X degraderen naar de reserve 4e klasse
Reserve 4e klasse
1. De nummers 1 en 2 van alle afdelingen in de reserve 4e klasse promoveren naar de reserve 3e klasse.
2. In de reserve 4e klasse 2018-2019 worden ingedeeld de reserveploegen, opgegeven voor het wedstrijdkorfbal die
geen recht hebben op plaatsing in de reserve 3e klasse of hoger

A-jeugd Overgangsklasse
1. Behoudens het bepaalde onder 2, promoveren de nummers 1 van de afdelingen A t/m D naar de A-jeugd
Hoofdklasse.
2. Indien een A2-ploeg op een 1e plaats is geëindigd en de A1-ploeg van dezelfde vereniging al is geplaatst in de Ajeugd Hoofdklasse, vervalt voor deze A2-ploeg het recht op promotie, en verkrijgt de nummer 2 uit de betreffende
klasse-afdeling het recht op promotie. Is in deze situatie ook de nummer 2 een A2 ploeg waarvan de A1-ploeg
van dezelfde vereniging al is geplaatst in de A-jeugd Hoofdklasse, dan vervalt ook voor de nummer 2 het recht op
promotie, en wordt de vrijgekomen plaats in de A-jeugd Hoofdklasse ingenomen door toepassing van het
bepaalde in punt 2 onder ‘Algemeen’.
3. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m D degraderen naar de A-jeugd 1e klasse.
A-jeugd 1e klasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m H promoveren naar de A-jeugd Overgangsklasse.
2. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m H degraderen naar de A-jeugd 2e klasse.
3. De slechtste nummer 6 (zie punt 6 onder algemeen) degraderen naar de A-jeugd 2e klasse.
4. De competitieleider plaatst vijf ploegen in de A-jeugd 1e klasse 2018-2019 door toekennen van wild cards.
Aanvragen voor wild cards dienen middels het daarvoor bestemde formulier uiterlijk 15 maart 2018 in het bezit
te zijn van de afdeling competitie van het KNKV.
A-jeugd 2e klasse
1. De nummers 1 van alle afdelingen in de A-jeugd 2e klasse promoveren naar de A-jeugd 1e klasse.
2. In de A-jeugd 2e klasse 2018-2019 worden ingedeeld de ploegen A-jeugd, opgegeven voor het wedstrijdkorfbal,
die geen recht hebben op plaatsing in de A-jeugd 1e klasse of hoger.
B-jeugd Hoofdklasse
1. De nummers 1 van de afdelingen A t/m D spelen elk een beslissingswedstrijd tegen een nummer 2 uit één van de
andere afdelingen. De nummers 1 spelen hierbij in de eigen thuishal. Deze beslissingswedstrijden zijn volgens
onderstaand – door loting vastgesteld – schema als volgt vastgesteld.
a) nummer 1 BHKA – nummer 2 BHKD
b) nummer 1 BHKB – nummer 2 BHKC
c) nummer 1 BHKC – nummer 2 BHKB
d) nummer 1 BHKD – nummer 2 BHKA
2. De winnaar van de onder lid 1 genoemde wedstrijden spelen volgens onderstaand schema een
beslissingswedstrijd (in een neutrale hal)
Winnaar wedstrijd a – winnaar wedstrijd b
Winnaar wedstrijd c – winnaar wedstrijd d
3. De winnaars van de onder 2 genoemde beslissingswedstrijden spelen een beslissingswedstrijd (in een neutrale
hal) om het kampioenschap van Nederland voor B-jeugd.
4. De nummers 7 en 8 van de afdelingen A t/m D degraderen naar de 1e klasse B-jeugd.
B-jeugd 1e klasse
1. Behoudens het bepaalde onder 4, promoveren de nummers 1 van de afdelingen A t/m H naar de B-jeugd
Hoofdklasse.
2. De nummers 1 van de afdelingen A t/m H plaatsen zich voor deelname aan het toernooi voor de
klassekampioenen van de B-jeugd 1e klasse.
3. Indien een ploeg afziet van deelname aan het toernooi voor de klassekampioenen van de B-jeugd 1e klasse
verkrijgt de nummer 2 uit de betreffende klasse-afdeling het recht op deelname
4. Indien een B2-ploeg op een 1e plaats is geëindigd en de B1-ploeg van dezelfde vereniging al is geplaatst in de Bjeugd Hoofdklasse, vervalt voor deze B2-ploeg het recht op promotie, en verkrijgt de nummer 2 uit de betreffende
klasse-afdeling het recht op promotie. Is in deze situatie ook de nummer 2 een B2 ploeg waarvan de B1-ploeg
van dezelfde vereniging al is geplaatst in de B-jeugd Hoofdklasse, dan vervalt ook voor de nummer 2 het recht op
promotie, en wordt de vrijgekomen plaats in de B-jeugd Hoofdklasse ingenomen door toepassing van het
bepaalde in punt 2 onder ‘Algemeen’.
5. De nummers 8 van de afdelingen A t/m H degraderen naar de B-jeugd 2e klasse.
6. De vijf slechtste nummers 7 (zie punt 6 onder algemeen) degraderen naar de B-jeugd 2e klasse.
7. De competitieleider plaatst vijf ploegen in de B-jeugd 1e klasse 2018-2019 door toekennen van wild cards.
Aanvragen voor wild cards dienen middels het daarvoor bestemde formulier uiterlijk 15 mei 2018 in het bezit te
zijn van de afdeling competitie van het KNKV.
B-jeugd 2e klasse
1. De nummers 1 van alle afdelingen in de B-jeugd 2e klasse promoveren naar de B-jeugd 1e klasse.
2. In de B-jeugd 2e klasse 2018-2019 worden ingedeeld de ploegen B-jeugd, opgegeven voor het wedstrijdkorfbal,
die geen recht hebben op plaatsing in de B-jeugd 1e klasse of hoger

C-jeugd Hoofdklasse
1. De nummers 1 en 2 van de afdelingen A t/m D plaatsen zich voor deelname aan het kampioenschap van
Nederland zaalkorfbal voor C-jeugd.
2. Indien een ploeg afziet van deelname aan het kampioenschap van Nederland verkrijgt de nummer 3 uit de
betreffende klasse-afdeling het recht van deelname.
3. De nummers 8 van de afdelingen A t/m D degraderen naar de 1e klasse C-jeugd.
4. De drie slechtste nummers 7 (zie punt 6 onder algemeen) degraderen naar de B-jeugd 2e klasse.
5.
C-jeugd 1e klasse
1. Behoudens het bepaalde onder 4, promoveren de nummers 1 van de afdelingen A t/m G naar de C-jeugd
Hoofdklasse.
2. De nummers 1 van de afdelingen A t/m G plaatsen zich voor deelname aan het toernooi voor de
klassekampioenen van de C-jeugd 1e klasse.
3. De beste nummer 2 (zie punt 6 onder algemeen) plaatst zich voor deelname aan het toernooi voor de
klassekampioenen van de C-jeugd 1e klasse.
4. Indien een ploeg afziet van deelname aan het toernooi voor de klassekampioenen van de C-jeugd 1e klasse
verkrijgt de nummer 2 uit de betreffende klasse-afdeling het recht op deelname. Indien deze nummer 2 al
geplaatst is op basis van lid 3 verkrijgt de volgende beste nummer 2 het recht op deelname.
5. Indien een C2-ploeg op een 1e plaats is geëindigd en de C1-ploeg van dezelfde vereniging al is geplaatst in de Cjeugd Hoofdklasse, vervalt voor deze C2-ploeg het recht op promotie, en verkrijgt de nummer 2 uit de betreffende
klasse-afdeling het recht op promotie. Is in deze situatie ook de nummer 2 een C2 ploeg waarvan de C1-ploeg
van dezelfde vereniging al is geplaatst in de C-jeugd Hoofdklasse, dan vervalt ook voor de nummer 2 het recht op
promotie, en wordt de vrijgekomen plaats in de C-jeugd Hoofdklasse ingenomen door toepassing van het
bepaalde in punt 2 onder ‘Algemeen’.
5. De competitieleider plaatst zeven ploegen in de C-jeugd 1e klasse 2018-2019 door toekennen van wild cards.
Aanvragen voor wild cards dienen middels het daarvoor bestemde formulier uiterlijk 15 mei 2018 in het bezit te
zijn van de afdeling competitie van het KNKV.
C-jeugd 2e klasse
1. De nummers 1 van alle afdelingen in de C-jeugd 2e klasse promoveren naar de C-jeugd 1e klasse.
2. In de C-jeugd 2e klasse 2018-2019 worden ingedeeld de ploegen C-jeugd, opgegeven voor het wedstrijdkorfbal,
die geen recht hebben op plaatsing in de C-jeugd 1e klasse of hoger
D-jeugd Hoofdklasse
1. De nummers 1 en de drie beste nummers 2 van de afdelingen A t/m E plaatsen zich voor deelname aan het
kampioenschap van Nederland zaalkorfbal voor D-jeugd.
2. Indien een ploeg afziet van deelname aan het kampioenschap van Nederland verkrijgt de (volgende) beste
nummer 2 het recht van deelname.
3. In de D-jeugd Hoofdklasse 2018-2019 worden ingedeeld de ploegen D-jeugd opgegeven voor het
wedstrijdkorfbal. Indien meer dan 64 ploegen worden ingeschreven plaatsen zich de nummers 1 t/m 7 van alle
afdelingen in de D-jeugd Hoofdklasse aangevuld tot 64 ploegen met wild cards, toegewezen door de
competitieleider. De overige opgegeven ploegen worden ingedeeld in D-jeugd 1e klasse.
Aanvragen voor wild cards dienen middels het daarvoor bestemde formulier uiterlijk 15 mei 2018 in het bezit te
zijn van de afdeling competitie van het KNKV.

