
Promotie/degradatieregeling SOS-competitie 2021/2022

Uitgangspunten

Momenteel kennen we 3 hoofdklassen en 5 eerste, tweede  en derde klassen. Het streven
is naast 3 hoofdklassen 6 eerste, tweede  en derde klassen te hebben, met idealiter 10 
teams per groep. Dat zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn. De verwachting is dat we na dit 
bijzondere, eerste seizoen in dit systeem wel weer meer teams mogen verwelkomen. 
Maar hoeveel en van welk niveau is natuurlijk koffiedik kijken. Nieuwe en/of terugkerende 
teams stromen onderin in, danwel op het niveau waar ze redelijkerwijs thuis horen zolang 
dat de rechten van de zittende teams niet schaadt. Rechten betreffen in deze de klasse 
waarin al actieve teams dit seizoen uitkomen, danwel de klasse waarop die teams recht 
hebben conform de hier beschreven promotieregeling. Ook zij opgemerkt dat we het 
aantal teams gelijkmatig over de klassen wensen te verdelen. Dat wil zeggen 3555 of 
3666 heeft de voorkeur boven 3482 of iets dergelijks. Dit is mede ingegeven door de 
schappelijke indelingsmogelijkheden en de ervaring van afgelopen seizoen. De hier 
beschreven promotieplaatsen kennen als uitgangspunten dat de hoofdklasse groeit naar 
3x 10 teams (conform reglement) en dat het totaal aantal teams in ieder geval niet 
afneemt. Teams die zich hebben teruggetrokken dit seizoen nemen één degradatieplaats 
in in de groep waarin zij waren ingedeeld.

Hoofdklasse (nu 8-9-8)

Hier degraderen 5 teams. De drie nummers laatst en de 2 zwakste nummers een na 
laatst. Aangezien HKB 9 teams heeft worden de matchpunten en
bordpunten omgerekend, zodat het eerlijk wordt vergeleken met de andere klassen.

Eerste klasse (nu 8-8-8-9-8)
Hier promoveren de nummers 1 en 2. Hierdoor gaan er 2x zoveel teams omhoog als er uit 
de hoofdklasse degraderen. Hiermee bereiken we het gewenste 3x 10 in de hoofdklasse.
De twee nummers laatst uit elke groep degraderen.

Tweede klasse (nu 8-10-8-10-10)

Hier promoveren de nummers 1 en 2, plus de 4 beste nummers 3. De bovenliggende 
klasse komt daardoor bij een gelijk blijvend aantal teams uit op 5x8. De twee nummers 
laatst uit elke groep degraderen.

Derde klasse (nu 9-9-8-8-10)

Hier promoveren de nummers 1 en 2, plus de 4 beste nummers 3. 

Nota bene: mocht het totaal aantal teams wel afnemen, dan vervalt de promotie (het recht)
van de beste nummers 3 uit de tweede en derde klasse. De nummers 1 en 2 promoveren 
sowieso.


