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Competitiezaken
26 juni 2020
PLAY BALL! Informatie over protocollen en start competities vanaf 1 juli 2020

Op woensdag 24 juni maakte minister-president Rutte bekend dat vanaf 1 juli weer zonder restricties mag
worden gesport. Een resultaat waar Algemeen Directeur van de KNBSB Stefaan Eskes na een intensieve lobby bij
NOC*NSF een het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erg blij mee is: “We hebben als honkbal- en
softbalsport een zware periode achter de rug, maar we zijn blij dat de door ons voorgestelde versoepelingen deze
week door de overheid zijn doorgevoerd. Voor onze verenigingen en leden is het een ontzettende opluchting dat
we weer mogen beginnen. Let’s play ball!”
Het betekent dat we vanaf 1 juli weer wedstrijden mogen spelen en de competities kunnen starten. De afgelopen
weken hebben wij gewerkt aan de protocollen voor honkbal en softbal. In dit bericht vindt u meer informatie over
die protocollen en hoe wij de competities gaan opstarten.

BELANGRIJKSTE VERSOEPELINGEN VOOR DE SPORT
Per 1 juli gelden de volgende versoepelingen voor de sport:
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en
wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter
afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open
mogen.
• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

PROTOCOLLEN
Om de versoepelde maatregelen binnen de vereniging te kunnen invoeren, is het eerder gepubliceerde
sportprotocol verder doorontwikkeld. Dat sportprotocol bestaat uit twee delen:
1. Generiek sportprotocol ‘Verantwoord sporten’ -> Per 26 juni is op de site van NOC*NSF een nieuwe versie
gepubliceerd.
2. Specifieke aanvullingen voor honkbal- en softbalsport -> Per 26 juni heeft de KNBSB hier ook een nieuwe
versie van gepubliceerd.
Het generieke deel is opgesteld door de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) en NOC*NSF, met medewerking
van diverse sportbonden waaronder de KNBSB. Als aanvulling op dat generieke deel heeft de KNBSB enkele
specifieke punten voor de honkbal- en softbalsport opgesteld.

COMPETITIES – INLEIDENDE OPMERKINGEN
Na ruim drie maanden wachten kunnen we per 1 juli eindelijk ons honkbal- en softbalseizoen in gang zetten. Als
‘zomersport’ zijn we daar natuurlijk zeer verheugd over. In ons nieuwsbericht van 29 april ‘Verlenging
coronamaatregelen: impact op competities en besluiten Bondsbestuur’ hebben we reeds een aantal besluiten
voor de competities 2020 gecommuniceerd. Nu het fiat vanuit de overheid er is, is het zaak om concreet te
worden.

2020 is hoe dan ook een gedenkwaardig seizoen. Nog nooit in de honkbal- en softbalgeschiedenis in Nederland
zijn we zo laat in het jaar met de competities gestart. Uitgangspunt dat het Bondsbestuur hanteert bij de start van
de competities:
We proberen er alles aan te doen onze verenigingen/leden dit seizoen nog zoveel mogelijk
competitiewedstrijden te kunnen laten spelen!
Daarbij gaan we ongetwijfeld tegen uitdagingen aanlopen die vragen om flexibiliteit, begrip en medewerking van
iedereen!
We vragen u rekening te houden dat:
• een team niet elke tegenstander in de poule gaat treffen.
• niet elk team in een poule evenveel wedstrijden speelt.
• er weinig ruimte in de speelkalender is om een afgelaste wedstrijd op een later moment in te halen.
• leden na maanden met beperkingen te hebben geleefd alsnog op vakantie gaan, in eigen land of in het
buitenland.
• er waarschijnlijk ook leden zijn die niet op vakantie gaan en in de komende zomermaanden juist graag
willen honkballen en softballen.
• we iedereen uiteraard de mogelijkheid van spelen én vakantie willen bieden.
• goede communicatie in de komende maanden erg belangrijk is binnen een team, tussen verenigingen
onderling en tussen uw vereniging en de afdeling Competitiezaken.

COMPETITIES – INFORMATIE OVER SPECIFIEKE ONDERWERPEN
Hieronder vindt u meer informatie over de volgende onderwerpen:
1. Topcompetities: eerste contouren op hoofdlijnen
2. Overige competities: eerste contouren op hoofdlijnen
3. Poule-indelingen
4. Nieuwe speelkalenders 2020
5. Zomerstop
6. Voorbereidingstijd en oefenwedstrijden
7. Nieuwe competitieprogramma’s
8. Verplaatsen van competitiewedstrijden
9. Officialaanstellingen
10. Speelgerechtigdheid
Leeswijzer
In dit document wordt gesproken over ‘Topcompetities’ en ‘Overige competities’. Met ‘Topcompetities’ worden de volgende
competities bedoeld:
• Honkbal Hoofdklasse en Honkbal Overgangsklasse
• Fastpitch Softbal Dames Golden League en Fastpitch Softbal Dames Silver League
Met ‘Overige competities’ worden alle overige competities (Senioren en Jeugd) bedoeld.
In dit document wordt bij Senioren gesproken over ‘Gesloten klassen’ en ‘Open klassen’.
1. Gesloten Seniorenklassen zijn:
i. Honkbal Hoofdklasse, Overgangsklasse, Topklasse, 1e klasse en 2e klasse
ii. Softbal Dames Golden League, Silver League en 1e klasse
iii. Softbal Heren 1e klasse
2. Open Seniorenklassen zijn:
i. Honkbal 3e klasse en lager
ii. Softbal Dames 2e klasse en lager
iii. Softbal Heren 2e klasse en lager

1) Topcompetities: eerste contouren op hoofdlijnen
Hieronder geven we per klasse of groep van klassen aan hoe we de komende maanden zien.
Honkbal Hoofdklasse
• Oefenperiode: de weekenden 4-5, 11-12 en 18-19 juli (inclusief
de donderdagavonden)
• Start competitie: donderdag 23 juli
Honkbal Overgangsklasse
• Oefenperiode: de weekenden 4-5, 11-12 en 18-19 juli
• Start competitie: vrijdag 24 of zaterdag 25 juli
Fastpitch Softbal Dames Golden en Silver • Oefenperiode: de weekenden 4-5 en 11-12 juli
League
• Start competitie: zaterdag 18 juli
De KNBSB en de verenigingen met een of meer teams in de Topcompetities overleggen op dit moment met elkaar
over de speelkalenders en de opzet van de competities. Binnen afzienbare tijd verwachten we de definitieve
competitieprogramma’s op onze sites te kunnen publiceren.
2) Overige competities: eerste contouren op hoofdlijnen
Hieronder geven we per klasse of groep van klassen aan hoe we de komende maanden zien.
• Oefenperiode: de weekenden 4-5 en 11-12 juli
• Zomerstop/verlenging oefenperiode: de weekenden 18-19, 2526 juli en 4-5 augustus
Seniorencompetities Gesloten klassen
• Start competities: in de week van 6-12 augustus
(Honkbal/Fastpitch Softbal)
• Laatst geplande speelweekend: het weekend van 17-18
oktober
• Aantal geplande speelrondes: 10 of 11 (afhankelijk van de
poulegrootte)
• Oefenperiode: geen
• Start competities: in het weekend 4-5 juli
• Zomerstop: de weekenden 18-19, 25-26 juli en 4-5 augustus
Seniorencompetities Open klassen
• Laatst geplande speelweekend: het weekend van 17-18
(Honkbal)
oktober
• Aantal geplande speelrondes: 10 of 11 (afhankelijk van de
poulegrootte)
• Oefenperiode: van 1-5 juli *
• Start competities: in de week van 6 juli
• Zomerstop: de weekenden 18-19, 25-26 juli en 4-5 augustus
Seniorencompetities Open klassen
• Laatst geplande speelweekend: het weekend van 17-18
(Fastpitch Softbal)
oktober
• Aantal geplande speelrondes: 10 of 11 (afhankelijk van de
poulegrootte)
Jeugdcompetities
• Start competities: in het weekend van 4-5 juli
(Honkbal/Fastpitch Softbal/BeeBall)
• Zomerstop: de weekenden 18-19, 25-26 juli en 4-5 augustus
• Vervolg competities: in het weekend van 11-12 augustus
• Laatst geplande speelweekend: het weekend van 17-18
oktober
• Aantal geplande speelrondes: 12 of 13 (afhankelijk van de
poule-grootte)

Slowpitch Softbal

•
•
•
•

Start competities: maandag 6 juli
Zomerstop: 13 juli tot en met 2 augustus
Vervolg competities: maandag 3 augustus
Laatst geplande speelronde: vrijdag 2 oktober (+ twee
inhaalweken)
• Aantal geplande speelrondes: 6
*) Aangezien de competitiewedstrijden in veel Softbal Senioren open klassen op doordeweekse avonden worden
gespeeld, worden de eerste competitiewedstrijden gepland in de week van 6 juli. In de periode 1-5 juli staat het
verenigingen uiteraard vrij een of meerdere oefenwedstrijden te spelen. Dit dient de vereniging zelf te organiseren.
3) Poule-indelingen
De oorspronkelijke poule-indelingen uit maart 2020 handhaven we zoveel als mogelijk. Alleen in een enkel geval
(bijvoorbeeld voor de Fastpitch Softbal Dames 1e klasse en de Pupillen en BeeBall) wordt door de afdeling
Competitiezaken een nieuwe poule-indeling gemaakt.
4) Nieuwe speelkalenders 2020
De afdeling Competitiezaken heeft nieuwe speelkalenders opgesteld. In deze kalenders vindt u de
speelmomenten vanaf 1 juli en de exacte data van de zomerstop waarin geen competitiewedstrijden worden
gepland. Klik hier voor de actuele versies van de speelkalenders 2020.
5) Zomerstop
In ons nieuwsbericht van 29 april ‘Verlenging coronamaatregelen: impact op competities en besluiten
Bondsbestuur’ heeft u kunnen lezen dat het Bondsbestuur heeft besloten, op basis van de uitkomsten van een
enquête onder verenigingen én indachtig het uitgangspunt om zoveel mogelijk competitiewedstrijden te kunnen
laten spelen, een zomerstop te handhaven maar deze in te korten van zes naar drie weken. Bovendien houden
we voor alle vakantieregio’s één periode van de zomerstop aan: van maandag 13 juli tot en met zondag 2
augustus. Deze nieuwe zomerstop valt daarmee precies in de overlappende periode van de drie vakantieregio’s.
6) Voorbereidingstijd en oefenwedstrijden
In ons nieuwsbericht van 29 april ‘Verlenging coronamaatregelen: impact op competities en besluiten
Bondsbestuur’ hebben we aangegeven voorlopig uit te gaan van een voorbereidingstijd van drie weken. Nu we
per 1 juli mogen starten met competitiewedstrijden is het volgende besluit genomen:
• Voor alle Seniorencompetities in Gesloten klassen handhaven we wel een voorbereidingstijd.
➔ De reden hiervoor is dat deze teams nog niet onder druk hebben mogen trainen en spelen en dit in
het kader van blessurepreventie wel zeer gewenst is.
• Voor alle Seniorencompetities in Open klassen en alle Jeugdcompetities hanteren we niet een
voorbereidingstijd.
➔ De reden hiervoor is dat alle jeugdteams vanaf eind april aan het trainen zijn en de laatste tijd ook al
oefenpotjes binnen de vereniging hebben kunnen spelen. Onze inschatting is dat de meeste
jeugdleden zo graag weer het veld op willen om een wedstrijd te kunnen spelen, onafhankelijk van of
dat nu een oefen- of competitiewedstrijd is. We doen met klem een beroep op de trainers/coaches
van de jeugdteams verstandig met hun sporters om te gaan en bijvoorbeeld het aantal door een
werper te gooien ballen goed op te bouwen.
Voor de seniorenteams in open klassen is onze inschatting dat die (uitzonderingen daargelaten
natuurlijk) normaal gesproken al beperkte trainingsintensiteit kennen en vooral ‘lekker willen ballen’,
onafhankelijk van of dat nu een oefen- of competitiewedstrijd is.
Voor de Topcompetities is het programma met oefenwedstrijden reeds door ons vastgesteld en naar de
betrokken verenigingen gecommuniceerd.

Voor de Seniorencompetities in Gesloten klassen kunnen de reeds geplande competitiewedstrijden in de
weekenden van 4-5 en 11-12 juli als oefenwedstrijden dienen.
• De oefenwedstrijden voor de teams spelend in een Gesloten klasse zijn terug te vinden in Sportlink Club,
in de KNBSB Competitie-app en natuurlijk op de KNBSB-site binnen het deel Competities onder
Oefenwedstrijden/<naam klasse>.
Advies: Wij raden alle verenigingen aan voorafgaand aan een oefenwedstrijd contact met de tegenstander op te
nemen. Dan kunt u gezamenlijk afspraken maken over de oefenwedstrijd, bijvoorbeeld over de exacte speeldag,
tijd en accommodatie. Ook als een oefenwedstrijd niet uitkomt, informeert u de tegenstander dan ruim van
tevoren!!!
Let op: Wij verzoeken u mutaties bij oefenwedstrijden in een gesloten klasse ook te melden aan de afdeling
Competitiezaken in verband met de mogelijke aanstelling van bondsofficials.
7) Nieuwe competitieprogramma’s
De afdeling Competitiezaken is bezig aan de hand van de nieuwe speelkalenders geheel nieuwe
wedstrijdprogramma’s samen te stellen. Planningstechnisch is dat handiger en makkelijker dan het verplaatsen
van afgelaste wedstrijden van het begin van het seizoen. Door het maken van een nieuwe planning kunnen
bijvoorbeeld de voorkeuren tussen teams (tegelijk thuisspelen) weer worden meegenomen. Bij het handmatig
verplaatsen van de afgelaste wedstrijden is dit op zo’n korte termijn nagenoeg niet mogelijk.
Aangezien de eerste competities in het weekend van 4-5 juli gaan starten, moeten de competitieprogramma’s
voor deze competities medio volgende week gereed zijn. De planning van Competitiezaken ziet er als volgt uit:
Klassen
Publicatie competitieprogramma’s Start competities
Honkbal Senioren Open klassen
Woensdag 1 juli
Weekend 4-5 juli
Softbal Senioren Open klassen **
Woensdag 1 juli
Vanaf maandag 6 juli
Jeugdklassen
Woensdag 1 juli
Weekend 4-5 juli
Alle Senioren Gesloten klassen
Woensdag 8 juli
Vanaf maandag 6 augustus
(muv Topcompetities)
**) Aangezien de competitiewedstrijden in veel Softbal Senioren Open klassen op doordeweekse avonden worden
gespeeld, worden de eerste competitiewedstrijden gepland in de week van 6 juli. In de periode 1-5 juli staat het
verenigingen uiteraard vrij een of meerdere oefenwedstrijden te spelen. Dit dient de vereniging zelf te organiseren.
8) Verplaatsen van competitiewedstrijden
Zoals hierboven vermeldt plant Competitiezaken voor verschillende klassen competitiewedstrijden in op
dagen/weken die oorspronkelijk tot de zomerstop behoorden: 6 juli tot en met 23 augustus. Natuurlijk kan het
voorkomen dat u een team heeft dat in die periode helaas toch niet kan spelen. Bijvoorbeeld omdat uw sporters
op zomervakantie zijn. In dat geval is het natuurlijk mogelijk om zo’n wedstrijd zonder consequenties te
verplaatsen of af te zeggen. Informeer van tevoren de tegenstander en Competitiezaken hierover!
Voor het verplaatsen van competitiewedstrijden hanteren we twee periodes:
• In de periode binnen de oorspronkelijke zomerstop (6 juli t/m 23 augustus) gelden de eerder benoemde
aangepaste regels.
• In de periode buiten de oorspronkelijke zomerstop (6 juli t/m 23 augustus) gelden de normale regels voor
het verplaatsen van wedstrijden. Bij een eventueel niet-opkomen van een team worden de normale
regels en administratieve heffingen gehanteerd.
Uiteraard is het mogelijk dat verenigingen onderling overeenkomen een competitiewedstrijd naar voren te halen
en te spelen tijdens de nieuwe zomerstop (bijvoorbeeld omdat uw sporters niet op vakantie zijn). Informeer van
tevoren Competitiezaken hierover!

9) Officialaanstellingen
Zoals gebruikelijk proberen wij zoveel als mogelijk bondsofficials aan te stellen bij de oefen- en
competitiewedstrijden in de Gesloten klassen (met uitzondering van de Softbal Heren 1e klasse) en de Honkbal
Instructional League Junioren. Gezien het korte moment van versoepeling van de coronamaatregelen en de
eerste oefen-/competitiewedstrijden is Competitiezaken nog bezig met het maken van de aanstellingen. We zijn
hierbij uiteraard ook afhankelijk van de beschikbaarheid van onze bondsofficials. In de loop van de week van 29
juni worden de aanstellingen voor de eerste weekenden (4-5 en 11-12 juli) bekend gemaakt. Wij doen ons best
dit zo snel mogelijk te doen, maar vragen hierbij uw begrip en flexibiliteit.
Deze officialaanstellingen vindt u op de gebruikelijke plekken in Sportlink Club, in de KNBSB Competitie-app en op
de KNBSB-site. Zodra de eerste aanstellingen gereed zijn, informeren we u daarover.
Let op: Wij verzoeken u mutaties bij oefenwedstrijden in een gesloten klasse ook te melden aan de afdeling
Competitiezaken in verband met de mogelijke aanstelling van bondsofficials.
10) Speelgerechtigdheid
Speelgerechtigdheidsregels laten we zoveel als mogelijk en wenselijk los in 2020. De afdeling Competitiezaken
informeert u in de week van 29 juni welke regels dit precies betreft.

