
 

 

 

Uitleg promotie & degradatie Voorjaarscompetitie 
 
Promotie & degradatie is een belangrijk wedstrijdelement van de competitie. Alleen bij de 

voorjaarscompetitie wordt om promotie & degradatie gespeeld. Alle andere competities worden 

ingedeeld op speelsterkte. Maar wanneer promoveer (of degradeer) je nu? Hier leggen we het uit.  

 

Uitgangspunt is dat de nummer 1 in de afdeling promoveert naar een hogere klasse en de nummers 7 

en 8 degraderen naar een lagere klasse. In afdelingen van 7 of minder teams, degradeert alleen het 

team dat op de laatste plaats geëindigd is (als er een afwijkende promotie-/degradatieregeling geldt, 

staat deze vermeld in het wedstrijdbulletin). Uitzondering hierop is de vrijdagavondcompetitie. In deze 

competitie wordt in afdelingen van zes gespeeld en degraderen de nummers 5 en 6. 

 

In de uitslag wordt dit ter verduidelijking ook met kleuren aangegeven. 

        

      In dit voorbeeld promoveert  

   Atalanta 3 en degraderen 

  Vianen 1 en Domstad 14 

 

 

 

 

  

 

 

Hoe wordt de nummer 1 bepaald? De volgende criteria gelden in genoemde volgorde: 

Kampioen van de afdeling is het team dat alle wedstrijden heeft gewonnen (ook als dit team niet de 

meeste winstpunten heeft) 

 

Als geen van de teams alle wedstrijden heeft gewonnen, dan is kampioen het team dat de meeste 

winstpunten heeft behaald, dus de meeste partijen heeft gewonnen. 

 

Als er in een afdeling twee teams met een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd wordt de 

onderlinge volgorde als volgt bepaald:  

1. Het resultaat in de onderlinge gespeelde wedstrijd (winstpunten) 

2. Het saldo van het aantal gewonnen sets in die onderlinge wedstrijd 

3. Het saldo van het aantal gewonnen games in die onderlinge wedstrijd  

 

Als er in een afdeling drie of meer teams met een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd wordt hun 

onderlinge volgorde achtereenvolgens bepaald door:  

1. Vergelijking van het totaal aantal winstpunten die deze teams in de onderling gespeelde 

wedstrijden hebben behaald 

2. Vergelijking van de verschillen tussen het aantal gewonnen en verloren sets die deze teams 

in de onderling gespeelde wedstrijden hebben behaald 



 

 

 

3. Vergelijking van de verschillen tussen het aantal gewonnen en verloren games die deze 

teams in de onderling gespeelde wedstrijden hebben behaald  

Tussen de kampioenen van afdelingen van de hoogste klassen wordt nog gespeeld om het 

landskampioenschap. 

 

Hoe wordt de laatste plaats bepaald? De volgende criteria gelden in genoemde volgorde: 

Laatste van de afdeling is het team dat alle wedstrijden heeft verloren (ook als dit team niet de 

minste winstpunten heeft) 

 

Als geen van de teams alle wedstrijden heeft verloren, dan is de laatste het team dat de minste 

winstpunten heeft behaald, dus de meeste partijen heeft verloren. 

 

Als er in een afdeling twee teams met een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd wordt de 

onderlinge volgorde als volgt bepaald:  

4. Het resultaat in de onderlinge gespeelde wedstrijd (winstpunten) 

5. Het saldo van het aantal gewonnen sets in die onderlinge wedstrijd 

6. Het saldo van het aantal gewonnen games in die onderlinge wedstrijd  

 

Als er in een afdeling drie of meer teams met een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd wordt hun 

onderlinge volgorde achtereenvolgens bepaald door:  

4. Vergelijking van het totaal aantal winstpunten die deze teams in de onderling gespeelde 

wedstrijden hebben behaald 

5. Vergelijking van de verschillen tussen het aantal gewonnen en verloren sets die deze teams 

in de onderling gespeelde wedstrijden hebben behaald 

6. Vergelijking van de verschillen tussen het aantal gewonnen en verloren games die deze 

teams in de onderling gespeelde wedstrijden hebben behaald  

 

Wanneer door bovenstaande regels geen beslissing kan worden verkregen en de volgorde zou van 

belang zijn voor de vaststelling van promotie, degradatie of plaatsing aan een kampioenschap, stuur 

dan even een mail naar wedstrijdtennis@knltb.nl zodat wij de betrokken teams een 

beslissingswedstrijd kunnen laten spelen op een door ons vast te stellen datum en aan te wijzen park.  

 


