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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 promotie-

/degradatie- of opvullingswedstrijden. 

 

 
 

 Datum vaststelling: 10 november 2014  
 Door: Regio  
 Datum inwerkingtreding: 10 november 2014 

 

PD-regeling   
 

Meisjes C   

 de nummers 1 t/m 3 van alle hoofdklassen promoveren naar de topklasse; 

 de nummers 4 t/m 11 van alle hoofdklassen handhaven zich in de hoofdklasse; 

 de nummers 12 van alle hoofdklassen degraderen naar de 1e klasse; 

 de nummers 1 en 2 van alle 1e klassen promoveren naar de hoofdklasse; 

 de nummers 3 t/m 10 van alle 1e klassen handhaven zich in de 1e klasse; 

 de nummers 11 en 12 van alle 1e klassen degraderen naar de 2e klasse; 

 de nummers 1 & 2 van MC2A t/m MC2L, MC2N en MC2O 

de nummers 1 van MC2M en MC2P 

promoveren naar de 1e klasse; 

 de nummers 3 t/m 10 van MC2D, MC2E, MC2L en MC2N, 

de nummers 3 t/m 9 van MC2A, MC2C, MC2H, MC2J en MC2K,  

de nummers 3 t/m 8 van MC2B, MC2I en MC2O 

de nummers 2 t/m 6 van MC2M, 

en de nummers 2 t/m 5 van MC2P, 

handhaven zich in de 2e klasse; 

 de nummers 11 en 12 van MC2D, MC2E, MC2L en MC2N, 

de nummers 10 en 11 van MC2A, MC2C, MC2H, MC2J en MC2K,  

de nummers 9 en 10 van MC2B, MC2I en MC2O 

de nummer 7 van MC2M, 

en de nummer 6 van MC2P, 

degraderen naar de 3e klasse; 

 de nummers 1 & 2 van alle 3e klassen promoveren naar de 3e klasse; 

 de overige 3e klasse teams handhaven zich in de 3e klasse.  

 

 

Jongens C  

 de nummers 1 t/m 3 van alle hoofdklassen promoveren naar de topklasse; 

 de nummers 4 en 5 van JCHA, 

en nummers 4 t/m 6 van JCHB, 

handhaven zich in de hoofdklasse; 

 de nummers 1 t/m 3 van alle 1e klassen promoveren naar de hoofdklasse; 

 de nummers 4 en 5 van alle 1e klassen handhaven zich in de 1e klasse; 

 de nummers 1 en 2 van alle 2e klassen promoveren naar de 1e klasse;  

 de overige 2e klasse teams handhaven zich in de 2e klasse; 
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Meisjes B   

 de nummers 1 t/m 3 van alle hoofdklassen promoveren naar de topklasse; 

 de nummers 4 t/m 11 van alle hoofdklassen handhaven zich in de hoofdklasse; 

 de nummers 12 van alle hoofdklassen degraderen naar de 1e klasse; 

 de nummers 1 en 2 van alle 1e klassen promoveren naar de hoofdklasse; 

 de nummers 3 t/m 10 van alle 1e klassen handhaven zich in de 1e klasse; 

 de nummers 11 en 12 van alle 1e klassen degraderen naar de 2e klasse. 

 de nummers 1 t/m 3 van MB2H, MB2N en MB2O,  

de nummers 1 en 2 van MB2A t/m MB2F en MB2I,  

en de nummers 1 van MB2J t/m MB2M,  

promoveren naar de 1e klasse; 

 de nummers 4 t/m 10 van MB2H en MB2N en MB2O, 

de nummers 3 t/m 9 van MB2A, MB2B, MB2E, MB2F en MB2I, 

de nummers 3 t/m 8 van MB2D 

de nummers 2 t/m 5 van MB2J en MB2K, 

en de nummers 2 t/m 4 van MB2L en MB2M,  

handhaven zich in de 2e klasse. 

 de nummers 11 en 12 van MB2H en MB2N, 

de nummers 10 en 11 van MB2A, MB2B, MB2E, MB2F en MB2I, 

de nummers 9 en 10 van MB2D en MB2O, 

de nummers 6 van MB2J en MB2K, 

en de nummers 5 van van MB2L en MB2M, 

degraderen naar de 3e klasse. 

 de nummers 1 van alle 3e klassen promoveren naar de 2e klasse.  

 de overige 3e klasse teams handhaven zich in de 3e klasse.  

 

 

Jongens B  

 de nummers 1 t/m 3 van alle hoofdklassen promoveren naar de topklasse; 

 de nummers 4 t/m 6 van alle hoofdklassen handhaven zich in de hoofdklasse; 

 de nummers 1 en 2 van alle 1e klassen promoveren naar de hoofdklasse; 

 de nummers 3 t/m 6 van alle 1e klassen handhaven zich in de 1e klasse; 

 de nummers 1 en 2 van JC2A en JC2B,  

en de nummers 1 van JC2C en JC2D, 

promoveren naar de 1e klasse; 

 de overige 2e klasse teams handhaven zich in de 2e klasse; 

 

 

Meisjes A   

 de nummers 1 t/m 3 van alle hoofdklassen promoveren naar de topklasse; 

 de nummers 4 t/m 10 van alle hoofdklassen handhaven zich in de hoofdklasse; 

 de nummer 11 en 12 van alle hoofdklassen degraderen naar de 1e klasse; 

 de nummers 1 en 2 van alle 1e klassen promoveren naar de hoofdklasse; 

 de nummers 3 t/m 9 van MA1A,  

en de nummers 3 t/m 10 van MA1B t/m MA1D,  

handhaven zich in de 1e klasse; 

 de nummers 10 en 11 van MA1A,  

en de nummers 11 en 12 van MA1B t/m MA1D,  

degraderen naar de 2e klasse; 

 de nummers 1 en 2 van MA2A t/m MA2F, MA2H en MA2I, 

en de nummer 1 van MA2G, 

promoveren naar de 1e klasse; 

 alle overige 2e klasse teams handhaven zich in de 2e klasse. 
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Jongens A   

 de nummers 1 t/m 3 van alle hoofdklassen promoveren naar de topklasse; 

 de nummers 4 t/m 6 van alle hoofdklassen handhaven zich in de hoofdklasse; 

 de nummers 1 en 2 van alle 1e klassen promoveren naar de hoofdklasse; 

 de overige 1e klasse teams handhaven zich in de 1e klasse. 


