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1. Promotie-/degradatieregeling algemeen
Deze promotie-degradatieregeling geldt alleen voor seniorenteams. De competitieleider heeft het
recht om, in het algemeen belang, de promotie-/degradatieregeling lopende het seizoen aan te
passen. Na verwerking van de promovendi/degradanten stelt de competitieleider de poule-indeling
vast voor het volgende seizoen.
In verband met Covid-19 is niet in te schatten hoe een competitie kan verlopen. Mocht aan het einde
van de competitie een promotie / degradatie (door welke oorzaak ook) niet direct aan te wijzen zijn,
dan kan de competitieleider een team aanwijzen of eventueel beslissingswedstrijd(en) inlassen.

1.1. Afwijking regeling
Ongeacht de promotie/degradatieregeling worden er per poule maximaal 2 teams van dezelfde
vereniging ingedeeld. Indien er op basis van de promotie/degradatieregeling meer teams dan
geplaatst kunnen worden, aanspraak maken op een positie in een bepaalde divisie/klasse dan zal het
team met het hoogste nummer in een hogere divisie/klasse worden ingedeeld.
Bij terugtrekking, fusie, vorming/ontbinding startgemeenschap of andere onvoorziene
omstandigheden heeft de competitieleider het recht om een afwijkende promotie/degradatie toe te
passen.

2. Promotie-/degradatieregeling heren
2.1. Eredivisie heren
Na de reguliere competitie wordt in een play-off gespeeld om het landskampioenschap van
Nederland. Winnaar mag zich “Kampioen van Nederland” noemen.
Eredivisie heren
Na afloop van de reguliere competitie wordt er als volgt gespeeld voor de finale eindrangschikking:
Kwartfinale (best of 3):
• 1 tegen 8
• 2 tegen 7
• 3 tegen 6
• 4 tegen 5
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Winnaars gaan door naar de halve
finale.
Halve finale (best of 3):
• winnaar 1-8 tegen winnaar 4-5
• winnaar 2-7 tegen winnaar 3-6
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Winnaars gaan door naar de finale.
Finale (best of 3):
• Winnaars halve finale.
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Winnaar is kampioen van Nederland.
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Degradatie :
De nummers 13 en 14 na de reguliere competitie degraderen direct naar de eerste divisie.
In verband met de aanpassingen in het seizoen 2020-2021 zullen 2 teams direct uit de Eredivisie
degraderen.
De nummer 12 van de Eredivisie en de nummer 1 van de 1e divisie strijden voor 1 plek in de
Eredivisie in best of 3.
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis.
Om een eerlijke krachtmeting tussen de kampioen van de 1e Divisie en de nummer 12 van de
Eredivisie te bepalen, is deze vorm van promotie-degradatie bepaald.
Europacup
De positie in de eindrangschikking geeft in sommige gevallen recht om deel te nemen aan de
Europese competitie van het volgende jaar. Meer info hierover is te vinden op de website van de
LEN: www.len.eu.
Indien de landskampioen en de bekerkampioen dezelfde zijn, gaat de recht van inschrijving van de
bekerkampioen over naar de verliezend bekerfinalist. Landskampioen en runner-up volgen uit de
finale van de play-off. Indien er daarna nog plekken kunnen worden opgevuld wordt de volgorde van
inschrijving bepaald door de einduitslag van de reguliere competitie.

2.2. 1e divisie heren standaard (1e) teams
Promotie:
De nummer 12 uit de Eredivisie en de nummer 1 van de 1e divisie strijden voor 1 plek in de Eredivisie
in best of 3.
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis.
De nummer 1 wordt kampioen, maar zal niet direct promoveren.
In verband met de aanpassingen in het seizoen 2020-2021 in Eredivisie is de promotie regeling
aangepast. Om een eerlijke krachtmeting tussen de kampioen van de 1e Divisie en de nummer 12
van de Eredivisie te bepalen, is deze vorm van promotie-degradatie bepaald.
Degradatie :
De nummers 9 – 10 - 11 – 12 degraderen naar de 2e divisie.
In verband met de coulance-regeling naar aanleiding van Covid-19 van seizoen 2019-2020, zijn
teams extra gepromoveerd danwel niet gedegradeerd. Om de afdelingen terug te brengen naar
poules van 12 teams, degraderen 4 teams.
De promovendi wordt geacht te kunnen voldoen aan de voor de Eredivisie geldende
licentievoorwaarden, meer informatie hierover is te verkrijgen via de afdeling waterpolo:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/eredivisie/.

2.3. 2e divisie heren standaard (1e) teams
Promotie:
De nummers 1 van iedere poule promoveren naar de 1e divisie.
Degradatie :
De nummers 10 - 11 – 12 van iedere poule en de nummer 13 uit poule B degraderen naar de 3e
divisie.

Promotie-Degradatie wp competitie 2021-2022 v0.3

4

Promotie-Degradatie
WATERPOLO COMPETITIE 2021-2022

In verband met de coulance-regeling naar aanleiding van Covid-19 van seizoen 2019-2020, zijn
teams extra gepromoveerd danwel niet gedegradeerd. Om de afdelingen terug te brengen naar
poules van 12 teams, degraderen extra teams.

2.4. 3e divisie heren standaard (1e) teams
Promotie:
De nummers 1 van iedere poule promoveren naar de 2e divisie.
Degradatie :
De nummers 11 van iedere poule en de nummers 12 uit poule A, C en D degraderen naar de regio.

2.5. Reserve Eredivisie heren
De nummer 1 mag zich ‘kampioen van Nederland’ noemen.
Degradatie :
De nummers 11 – 12 – 13 degraderen naar de reserve 1e divisie.
In verband met de coulance-regeling naar aanleiding van Covid-19 van seizoen 2019-2020, zijn
teams extra gepromoveerd danwel niet gedegradeerd. Om de afdelingen terug te brengen naar een
poule van 12 teams, degraderen extra teams.

2.6. Reserve 1e divisie heren
Promotie:
De nummers 1 van iedere poule promoveren naar de reserve eredivisie.
Degradatie :
1 x de nummer 8 met de minst aantal behaalde punten* van de 2 poules degradeert naar de regio.
* Klassement van deze teams wordt opgemaakt door middel van hoogste gemiddelde aantal punten
per gespeelde wedstrijd. Bij gelijke stand telt doelsaldo. De laagst genoteerde in deze ranking
degradeert.
Mocht de hierboven genoemde voorwaarde geen uitsluitsel geven dan zal er worden geloot.

2.7. Reserve 2e divisie heren
Promotie:
De nummers 1 van iedere poule promoveren naar de reserve 1e divisie.
Degradatie :
De nummers 11 en 12 uit poule A en de nummer 11 uit poule C degraderen naar de regio.
En 2 x de nummer 10 met de minst aantal behaalde punten* van de 4 poules degraderen naar de
regio.
* Klassement van deze teams wordt opgemaakt door middel van hoogste gemiddelde aantal punten
per gespeelde wedstrijd. Bij gelijke stand telt doelsaldo. De 2 laagst genoteerde teams in deze
ranking degraderen.
Mocht de hierboven genoemde voorwaarde geen uitsluitsel geven dan zal er worden geloot.
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3. Promotie-/degradatieregeling dames
3.1. Eredivisie dames
Na de reguliere competitie wordt in een play-off gespeeld om het landskampioenschap van
Nederland. Winnaar mag zich “Kampioen van Nederland” noemen.
Eredivisie dames
Na afloop van de reguliere competitie wordt er als volgt gespeeld voor de finale eindrangschikking:
Kwartfinale (best of 3):
• 1 tegen 8
• 2 tegen 7
• 3 tegen 6
• 4 tegen 5
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Winnaars gaan door naar de halve
finale.
Halve finale (best of 3):
• winnaar 1-8 tegen winnaar 4-5
• winnaar 2-7 tegen winnaar 3-6
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Winnaars gaan door naar de finale.
Finale (best of 3):
• Winnaars halve finale.
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Winnaar is kampioen van Nederland.
Degradatie:
Door de deelname van 8 teams in de Eredivisie degradeert geen team naar de 1e divisie.
Europacup
De positie in de eindrangschikking geeft in sommige gevallen recht om deel te nemen aan de
Europese competitie van het volgende jaar. Meer info hierover is te vinden op de website van de
LEN: www.len.eu
Indien de landskampioen en de bekerkampioen dezelfde zijn, gaat de recht van inschrijving van de
bekerkampioen over naar de verliezend bekerfinalist. Landskampioen en runner-up volgen uit de
finale van de play-off. Indien er daarna nog plekken kunnen worden opgevuld wordt de volgorde van
inschrijving bepaald door de einduitslag van de reguliere competitie.

3.2. 1e divisie dames standaard (1e) teams
Promotie:
De nummers 1 van iedere poule promoveren naar de Eredivisie.
Degradatie :
Geen van de teams degradeert uit de 1e Divisie.
Dit heeft te maken met de organisatie van 2 poules naar 10 teams in de 1e Divisie waardoor een
betere doorstroming ontstaat.
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3.3. 2e divisie dames
Promotie:
Het hoogst genoteerde standaard (1e) team van iedere poule promoveert automatisch naar de 1e
divisie.
En vervolgens de 3 standaard (1e) teams met de daarna hoogst aantal behaalde punten* van de 4
poules promoveren eveneens naar de 1e divisie.
* Klassement van deze teams wordt opgemaakt door middel van hoogste gemiddelde aantal punten
per gespeelde wedstrijd. Bij gelijke stand telt doelsaldo. De 3 hoogst genoteerde teams in deze
ranking promoveren.
Mocht de hierboven genoemde voorwaarde geen uitsluitsel geven dan zal er worden geloot.

Degradatie :
Geen van de teams degradeert uit de 2e Divisie.
Dit heeft te maken met de organisatie van 2 poules van 10 teams in de 1e Divisie waardoor een
betere doorstroming ontstaat.
Promotie – degradatie reserve Eredivisie:
Het hoogst genoteerde reserveteam uit de 2e Divisie en de nummer 10 uit de reserve Eredivisie
spelen P/D-wedstrijden (best of 2) om 1 plek in de reserve Eredivisie.
Wedstrijden worden gespeeld in een uit- en thuiswedstrijd, het reserve Eredivisieteam speelt eerst
uit. De winnaar speelt in het nieuwe seizoen in de reserve Eredivisie, de verliezer in de 2 e Divisie.
•
•
•
•

Indien al 2 teams van een vereniging aan de reserve Eredivisie deelnemen, komt het 4e (en
volgende) team niet aanmerking als hoogst genoteerde reserveteam in de 2e divisie.
Het is geen verplichting dat het reserve team van de 2e Divisie, die in aanmerking komt voor de
P/D-wedstrijden, een 1e team in de Eredivisie heeft.
Indien het 1e rechthebbende team uit de 2e divisie afziet van P/D wedstrijden, gaat het recht tot
P/D naar het volgende team in deze ranking.
De reserve teams in de reserve Eredivisie conformeren zich wel aan de Eredivisie bepalingen en
gemaakte afspraken.

3.4. Reserve Eredivisie dames
De nummer 10 speelt P/D-wedstrijden (best of 2) met het hoogst genoteerde reserveteam uit de 2e
divisie om 1 plek in de reserve Eredivisie.
Wedstrijden worden gespeeld in een uit- en thuiswedstrijd, het reserve Eredivisieteam speelt eerst
uit. De winnaar speelt in het nieuwe seizoen in de reserve Eredivisie, de verliezer in de 2e Divisie.
•
•
•
•

Indien al 2 teams van een vereniging aan de reserve Eredivisie deelnemen, komt het 4e (en
volgende) team niet aanmerking als hoogst genoteerde reserveteam in de 2e divisie.
Het is geen verplichting dat het reserve team van de 2e Divisie, die in aanmerking komt voor de
P/D-wedstrijden, een 1e team in de Eredivisie heeft.
Indien het 1e rechthebbende team uit de 2e divisie afziet van P/D wedstrijden, gaat het recht tot
P/D naar het volgende team in deze ranking.
De reserve teams in de reserve Eredivisie conformeren zich wel aan de Eredivisie bepalingen en
gemaakte afspraken.
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4. Eredivisie B- en C-jeugd jongens en meisjes
In de jeugdcompetitie wordt op basis van (ingeschatte/opgegeven) sterkte ingedeeld om een zo
evenwichtig mogelijke competitie te krijgen in door leeftijdsopbouw wisselende sterkte van de teams.
Op basis van inschatting door de competitieleider worden teams in de Eredivisie, dan wel 1e Divisie
geplaatst. Indien te weinig teams zich voor een 1e Divisie inschrijven, worden deze teams (na overleg
met deze verenigingen) toegevoegd aan de Eredivisie.
Voor de Eredivisie B en C wordt gespeeld in een ‘Final 6’ toernooi. Nummers 1 t/m 5 in de ranking
van de reguliere competitie en de organiserende vereniging komen in aanmerking voor deze finale.
De winnaar mag zich ‘kampioen van Nederland’ noemen.
Indien een indeling binnen de Eredivisie wordt aangepast in 2 poules, wordt de plaatsing voor de
finaleronden aangepast*. Dit zal voor seizoen 2021-2022 van toepassing zijn in de BJ-competitie.
* Plaatsing finaleronden
Bij samenvoeging van de Eredivisie en de 1e Divisie of bij meer aanmeldingen dan 12 teams, worden
2 poules geformeerd en gespeeld in de reguliere competitie. Aan de hand van de eindranking plaatst
een team zich direct of via een voorronde voor de Final 6.
De nummers 1 en 2 van beide poules plaatsen zich direct voor de Final 6.
In de voorronde wordt gespeeld volgens onderstaand schema:
3A – 4B
3B – 4A
Er wordt gespeeld in een uit- en thuiswedstrijd. Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie
start thuis. De winnaars gaan door naar de Final 6.
De data voor deze voorronde moet nog vastgesteld worden.
De organiserende vereniging krijgt geen automatische plaatsing in de Final 6. De toewijzing aan een
vereniging om deze Final 6 te organiseren kan daardoor op een later tijdstip worden vastgesteld.
De winnaar van de Finale 6 / Play-Off mag zich ‘kampioen van Nederland’ noemen.

5. Promotie regio heren
Uit de competitie van de regio’s Noord, Oost, Midwest, West en Zuid promoveert 1 standaardploeg
en 1 reserveploeg.
Indien meer teams in aanmerking kunnen komen voor promotie naar de bondscompetitie, wordt de
volgorde regio 1, 2, 3, 4 en 5 voor het seizoen 2021-2022.
1.
2.
3.
4.
5.

Noord
Oost
Midwest
West
Zuid
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6. Promotie regio dames
De kampioenen en de nummers 2 uit de regio bij de dames promoveren naar de 2e divisie bond.
Indien meer teams in aanmerking kunnen komen voor promotie naar de bondscompetitie, wordt de
volgorde regio 1, 2, 3, 4 en 5 voor het seizoen 2021-2022.
1.
2.
3.
4.
5.

Noord
Oost
Midwest
West
Zuid
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