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Concept PD regeling 1e helft Amsterdam seizoen 2014 – 2015 

 

2e klasse dames en heren 

Kampioen 1e helft mag in het voorjaar spelen om de promotie naar de 1e klasse*  

Kampioen 1e helft - Kampioen 2e helft, winnaar speelt 1e klasse, verliezer speelt PD 1e klasse** 

Nummers 5 en 6 degraderen 
* als het team ook in de 2e helft kampioen wordt promoveert het automatisch naar de 1e klasse en spelen de nummers 
2 van de 1e en 2e helft om de PD plek naar de 1e klasse 
** als de nummer 1 van de 1e helft degradeert in de 2e helft dan heeft het geen recht om PD te spelen. 
De nummer 1 van de 2e helft promoveert dan direct en spelen de nummers 2  van de 1e en 2e helft voor de PD plek 

 

3e klasse dames en heren 

Kampioenen promoveren naar de 2e klasse 

Nummers 5 en 6 degraderen 

 

4e klasse dames en heren 

Kampioenen promoveren naar de 3e klasse 

Nummers 2 spelen in een poule van 3 om 1 plek in de 3e klasse 

Nummers 6 degraderen 

 

4e klasse dames 

Nummers 5 spelen PD tegen nummers 2 5e klasse 

 

5e klasse dames en heren 

Kampioenen promoveren naar de 4e klasse  

Nummers 6 degraderen 

 

5e klasse dames 

Nummers 2 spelen PD tegen nummers 5 4e klasse 

5e klasse heren 

Nummers 2 spelen tegen elkaar voor 1 plek in de 4e klasse 

 

6e klasse dames en heren 

Kampioenen promoveren naar de 5e klasse 

6e klasse dames 

Nummers 2 spelen PD tegen nummers 5 5e klasse 

6e klasse heren 

Nummer 2 promoveert naar de 5e klasse 
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Woensdag 17-dec Wethouder Verheijhal 

Veld 1 Poule best-of-three, winnaar speelt 3e klasse Uitslag 

1900 PDH3A #2 H4D1 nnb - #2 H4E1 nnb 

 2000 PDH3A #2 H4E1 nnb - #2 H4F1 nnb 

 2100 PDH3A #2 H4F1 nnb - #2 H4D1 nnb 

 

        
Veld 2 Poule 

best-of-five, winnaar speelt 4e klasse, verliezer 
5e klasse 

1900 PDD4A #5 D4C1 nnb - #2 D5A1 nnb 

 

 

Poule 
best-of-five, winnaar speelt 4e klasse, verliezer 
5e klasse 

2100 PDD4B #5 D4D1 nnb - #2 D5B1 nnb 

 

        Veld 3 Poule winnaar speelt 5e klasse, verliezer 6e klasse 

1900 PDD5C #2 D6A1 nnb - #2 D6B1 nnb 

 

        Donderdag 18-dec Wethouder Verheijhal 

Veld 1 Poule 
best-of-five, winnaar speelt 4e klasse, verliezer 
5e klasse Uitslag 

1900 PDH4A #2 H5A1 nnb - #2 H5B1 nnb 

 

 

Poule 
best-of-five, winnaar speelt 4e klasse, verliezer 
5e klasse 

2100 PDD4C #5 D4E1 nnb - #2 D5C1 nnb 

 

        Veld 2 Poule best-of-three, winnaar speelt 3e klasse 

1900 PDD3I #2 D4C1 nnb - #2 D4D1 nnb 

 2000 PDD3I #2 D4D1 nnb - #2 D4E1 nnb 

 2100 PDD3I #2 D4E1 nnb - #2 D4C1 nnb 

   


