
 

 

 

Aan  Alle honkbal- en softbalverenigingen 

Van  Competitiezaken 

Datum  28 april 2020 

Onderwerp  Uitkomsten enquête onder alle KNBSB-verenigingen over start competities na het coronavirus 

 

 

Inleiding 
Door de coronacrisis en de ingestelde maatregelen zijn de honkbal- en softbalcompetities in april 2020 helaas niet 
van start gegaan. Of de competities wel van start kunnen gaan en wanneer is op dit moment nog niet bekend. 
Maar dat het een ander seizoen gaat worden dan andere jaren is duidelijk. 
Om te inventariseren hoe de verenigingen tegen verschillende onderwerpen met betrekking tot de (aangepaste) 
competities 2020 aankijken, heeft de afdeling Competitiezaken een enquête samengesteld. Deze enquête is op 
vrijdag 3 april uitgezet. Tot en met woensdag 15 april konden de verenigingen antwoord geven op negen vragen. 
De enquête is verstuurd aan 157 geregistreerde KNBSB-verenigingen. 108 verenigingen hebben de enquête 
daadwerkelijk ingevuld en ingestuurd. Daarmee is een respons van 69% behaald.  
 
In deze memo vindt u de uitkomsten van deze enquête. 
 

Resultaten enquête 
De negen vragen gingen over de volgende thema’s: 

1. Voorbereiding op het seizoen 
2. Aantal speelweekenden 
3. Overige vragen 

 
In dit document vindt u per vraag een grafiek met de uitkomsten en de conclusies van Competitiezaken.  
De door het Bondsbestuur genomen besluiten over de competities worden in een ander bericht gepubliceerd, te 
vinden op www.knbsb.nl.  
 
  

http://www.knbsb.nl/


 

 

 

VOORBEREIDING OP HET SEIZOEN  
1. Hoeveel tijd hebben uw teams minimaal nodig - voor trainingen en oefenwedstrijden – voordat met de 

competities kan worden gestart? 

 
 

Resultaten: 
1. Twee weken:  48x (44%) 
2. Drie weken:  40x (38%) 
3. Anders:  11x (10%) 
4. Vier weken:   9x (8%) 

 
Conclusies: 

• Hoger spelende teams (gesloten klassen, 1e seniorenteams) hebben een voorbereidingstijd van 3 
weken nodig. 

• Voor lager spelende teams (open klassen/jeugd) is een voorbereidingstijd van 2-3 weken genoeg. 

• Uit de eerste versoepeling van de maatregelen door de overheid blijkt dat een ‘vrijgave’ van de 
sport inhoudt dat er eerst mag worden getraind en dat er pas in een latere fase ook 
daadwerkelijk competitiewedstrijden mogen worden gespeeld. 

 
  



 

 

 

2. Tijdens de voorbereiding op de competitie zijn er meerdere scenario’s mogelijk. Naar welk scenario gaat 
uw voorkeur uit? 

 
 

Resultaten: 
1. Huidige ‘afgelaste’ competitiewedstrijden gebruiken als oefenwedstrijden: 67x (62%) 
2. Eigen voorbereidingsprogramma samenstellen     27x (25%) 
3. Anders:          14x (13%) 

 
Conclusie: 

• Duidelijke wens om de ‘afgelaste’ competitiewedstrijden als oefenwedstrijden in te zetten, 
waardoor verenigingen niet in een kort tijdsbestek alsnog zelf een oefenprogramma moeten 
samenstellen. 

 
  



 

 

 

AANTAL SPEELWEEKENDEN: 
3. Voor de gesloten klassen... 

 
 
4. Voor de open klassen... 

 

Resultaten:    Gesloten Open 
1. Wel een zomerstop hanteren: 41x (51%) 69 (63%) 
2. Geen zomerstop hanteren: 40x (49%) 40 (37%) 

 
Conclusies: 

• Gesloten klassen: Geen duidelijke voorkeur. 

• Open klassen: Tweederde is voor het hanteren van een zomerstop. 

• Uit enkele reacties bij vraag 8 (open vraag) blijkt dat als mensen in de zomerperiode wel ‘gewoon’ 
op vakantie kunnen, dan is er wel behoefte aan een zomerstop. Als mensen door de 
coronamaatregelen niet op vakantie kunnen, dan is er behoefte aan zoveel mogelijk doorspelen. 

 
  



 

 

 

5. Hoeveel weken wilt u dat de zomerstop duurt? 

 
 

Resultaten: 
1. Huidige zomerstop hanteren: 30x (42%) 
2. Drie weken:   20x (28%) 
3. Vier weken:   13x (18%) 
4. Twee weken:     8x (11%) 

 
Conclusies: 

• 57% is voor het inkorten van de zomerstop naar 2, 3 of 4 weken. 

• 42% is voor het handhaven van de huidige zomerstop (6 weken). 
 
 
  



 

 

 

6. Wat is de uiterste speeldatum voor uw teams in de gesloten klassen? 

 
 
7. Wat is de uiterste speeldatum voor uw teams in de open klassen?  

 
 

Resultaten:    Gesloten Open 
1. Zondag 25 oktober 2020 40x (49%) 44x (41%) 
2. Zondag 18 oktober 2020 17x (21%) 26 (24%) 
3. Zondag 11 oktober 2020 16x (20%) 22 (20%) 
4. Zondag 4 oktober 2020    9x (11%) 16 (15%) 

 
Conclusies: 

• Bijna 50% van de verenigingen is voorstander om zo lang mogelijk door te spelen tot en met 25 
oktober 2020 (het laatste weekend in oktober). N.B.: De laatste wedstrijden in de huidige 
competitieprogramma’s staan gepland in het weekend van 4 oktober 2020, met een uitloop van 
twee inhaalweekenden.  

• Als door de coronamaatregelen er geen reismogelijkheden (vakanties) tijdens de zomerstop zijn, 
is de herfstvakantie de eerstvolgende gelegenheid voor mensen met schoolgaande kinderen om 
op vakantie te gaan. Onze inschatting is dat mensen dan massaal op vakantie zullen gaan. 

o Noord: 10-18 oktober 
o Midden en Zuid: 17-25 oktober 

In dat geval: uiterste speeldatum van 11 oktober hanteren met eventueel 18 én 25 oktober als 
inhaalweekenden. 

 
  



 

 

 

OVERIGE VRAGEN: 
8. Welk van de onderstaande twee stellingen is voor uw vereniging het meest van toepassing?  

 
 

Resultaten: 
1. Zoveel mogelijk weken gebruiken voor de competities: 91x (83%) 
2. Vrije weken om zelf toernooien te kunnen organiseren: 18x (17%) 

 
Conclusie: 

• Ruim 80% van de verenigingen wil zoveel mogelijk weken gebruiken om competitiewedstrijden te 
spelen. 

 
 
9. Zijn er nog andere zaken die u wilt meegeven aan de afdeling Competitiezaken om rekening mee te 

houden?  
Dit was een open vraag waar circa 60 verenigingen iets hebben ingevuld. Dat ging van ‘veel succes’ tot 

uitgebreide verhalen en suggesties. Competitiezaken neemt de relevante punten mee in het bepalen van de 

vervolgstappen voor de competities. 

 


