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Aan Bondsbestuur KNBSB (per e-mail via Bondsbureau KNBSB) 
Van Adviescommissie Geschillen KNBSB  
CC leden Adviescommissie Geschillen KNBSB  
Datum 28 juni 2022 
Onderwerp Advies inzake geschil KNBSB – HSC Nuenen 
Zaaknummer AG 2022-01 
 
AANLEIDING 
Op 21 juni 2022 ontving de secretaris van de Adviescommissie Geschillen van het Bondsbureau van de KNBSB het 
bericht dat er een geschil was ontstaan. De vereniging HSC Nuenen (hierna ‘de Vereniging‘) is het niet eens met 
het niet toestaan van het inplannen van een competitiewedstrijd (5e klasse) in het weekend van 8 t/m 10 juli 
2022. Het weekend van 8 t/m 10 juli 2022 valt samen met de Honkbalweek Haarlem 2022. Het bondsbestuur 
heeft eerder bepaald dat in dit betreffende weekend geen competitiewedstrijden ingepland mogen worden om 
zo alle honk- en softbalfans in Nederland in de gelegenheid te stellen het evenement te bezoeken. 
De Vereniging heeft het beroep schriftelijk gemotiveerd. Ook is vanuit de KNBSB (bestuur en bondsbureau) 
nadere informatie ontvangen over het proces en het genomen besluit. 
 
WERKWIJZE 
De Adviescommissie Geschillen heeft een onafhankelijke behandelkamer benoemd: Mevr. N. Fokkema, dhr. D. de 
Swaan en dhr. H. Kunnen.  
 
Met de directeur van de KNBSB is als algemene werkwijze afgesproken dat via hem of zijn plaatsvervanger alle 
beschikbare informatie in het dossier wordt doorgezonden en dat aanvullende vragen binnen de KNBSB-
organisatie op de juiste plaats worden belegd en van antwoord worden voorzien. De uitkomst van deze 
procedure – dit uitgebrachte advies (hierna “het Advies”) – wordt door de KNBSB aan de indiener van het beroep 
gezonden en op de website van de KNBSB gepubliceerd.  
De Bijlagen bij dit Advies vormen het totaal aan verkregen informatie waarop de commissie het advies heeft 
gestoeld.  
Het Advies is uitgebracht binnen de reglementair vastgestelde behandelperiode, zoals vastgesteld in art. 17 lid j 
van het Algemeen Reglement KNBSB. De tijdlijn voor het Advies was: ontvangstdatum 21 juni 2022 + 15 
werkdagen = 11 juli 2022 als uiterste inleverdatum. Aangezien het geschil gaat over wel of niet mogen spelen op 8 
t/m 10 juli 2022 is het beroep met spoed behandeld. 
 
DE FEITEN 

1. Voorafgaand aan het seizoen 2022 heeft de KNBSB speelkalenders opgesteld waarin expliciet is opgenomen 
dat de data 8 t/m 10 juli 2022 competitievrij zijn; 

2. Ook in de Competitiebepalingen Algemeen (versie 31 maart 2022) is expliciet opgenomen dat “in 2022 geen 
competitiewedstrijden worden gepland in het weekend 8-10 juli. De reden hiervan dat iedereen in de 
gelegenheid wordt gesteld de Honkbalweek Haarlem te bezoeken. Het is tevens niet toegestaan om wedstrijden 
naar dit weekend te verplaatsen.” Daarnaast bepalen Competitiebepalingen Honkbal en Fastpitch Softbal 
Gesloten Seniorenklassen 2022 (datum: 1 januari 2022)  dat er op de data wordt gespeeld zoals in de 
speelkalender is bepaald [Noot: dit zijn de competitiebepalingen die van toepassing zijn op de 5de klasse).  

3. Al vanaf april jl. geeft de Vereniging aan toch te willen spelen in het geblokkeerde weekend, aangezien zij een 
specifieke wedstrijd naar deze datum wensen te verschuiven, en overlegt hierover met de afd. 
competitiezaken van de KNBSB, die hiervoor geen toestemming geeft. 

4. Uiteindelijk verzoekt de Vereniging aan het Bondsbestuur om antwoord te geven op drie vragen, hetgeen 
neerkomt op het indienen van een beroepsschrift; dit wordt door het Bondsbureau ook zo opgevat en 
doorgeleid naar het Bondsbestuur; 
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5. Bij brief van 13 mei jl. informeert de directeur van de KNBSB de Vereniging over het door het bondsbestuur 
genomen besluit op het beroepsschrift, dat het oorspronkelijke besluit bevestigt; tevens wordt antwoord 
gegeven op de drie gestelde vragen;  

6. De Vereniging is het niet eens met de beslissing van het bondsbestuur en laat hen dat op 13 juni weten, waarbij 
de Adviescommissie  Geschillen verzocht wordt om advies uit te brengen ten aanzien van het geschil. 

 
HET BEROEPSSCHRIFT en de beantwoording door het BONDSBESTUUR 
Op 13 mei jl. stuurt de directeur van de KNBSB namens het bondsbestuur aan de Vereniging hun op 25 april 
genomen beslissing waarin opgenomen de antwoorden op drie gestelde vragen, zakelijk samengevat: 

1. De organisatie van de Honkbalweek Haarlem 2022 (verder te noemen HHW 2022) is een zelfstandige 
organisatie die niet onder de verantwoordelijkheid van de KNBSB valt; 

2. De heel nauwe relatie met deze organisatie komt voort uit de belangenbehartiging door de KNBSB van honkbal 
en softbal in Nederland; 

3. Een groot evenement als de HHW 2022 levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en promoten van 
de honkbal- en softbalsport in Nederland en daarom wordt iedereen in de gelegenheid gesteld in het weekend 
van 8 t/m 10 juli de HHW 2022 te bezoeken; 

4. Een succesvolle en druk bezochte HHW 2022 zorgt voor een positieve uitstraling richting onze sporten; 
5. De KNBSB heeft daarom besloten in het weekend van de HHW 2022 geen competitiewedstrijden in te plannen 

/ te organiseren – ook geen inhaalwedstrijden of verplaatsingen - en alle honkbal- en softbalfans de 
gelegenheid te geven het ‘grootste honkbalfeest van Europa’ te bezoeken en te zorgen voor volle tribunes en 
uitverkochte wedstrijden; 

6. Het is niet zo dat spelers voorrang krijgen op andere bezoekers. 
De brief aan de Vereniging eindigt met de mededeling dat de eerder door de afd. Competitiezaken genomen 
beslissing door het Bondsbestuur wordt bevestigd. 
 
GRONDEN, GENOEMD IN HET BEROEPS/BEZWAAR/VERWEERSCHRIFT (zakelijk samengevat en geanonimiseerd) 
Op 13 juni jl. reageert de Vereniging door een beroep in te stellen bij de Adviescommissie Geschillen tegen het 
besluit van het Bondsbestuur. Zakelijk samengevat bevat de brief de volgende punten: 

1. De bijdrage van de HHW 2022 aan ontwikkeling en promotie van honk- en softbal wordt niet ontkend maar de 
KNBSB is ook verantwoordelijk voor het behoud van de sport voor de actieve leden, in de basis bij de lokale 
verenigingen en zou daarom spelen moeten toestaan; 

2. Met het bestreden verbod tot spelen op 8 t/m 10 juli ontneemt het Bondsbestuur actieve leden het recht om 
zelf actief het spel te beoefenen in competitieverband, daarmee de indruk wekkend dat het kijken naar een 
wedstrijd belangrijker is dan het zelf beoefenen van de sport; 

3. Men vraagt zich af of het aantal actieve leden dat zelf de mogelijkheid wordt ontnomen de sport te 
beoefenen het aantal potentiële bezoekers van HHW 2022 verre overtreft; 

4. Tijdens de HHW 2022 zijn in de regio’s noord en zuid de schoolvakanties nog niet begonnen; in de 
schoolvakanties is het bijna onmogelijk om wedstrijden in te halen of naar toe te verzetten (rekening 
houdende met de zomerstop). Door het besluit wordt het aantal mogelijkheden nog verder verkleind; 

5. Het inhalen van wedstrijden op doordeweekse dagen wordt steeds moeilijker door allerlei andere 
naschoolse activiteiten /verplichtingen; 

6. Men vraagt zich af of de KNBSB stil heeft gestaan bij de relatie tussen het aantal bezoekers en de afstand 
tussen regio’s en Haarlem. 

De vereniging vraagt aan de Adviescommissie Geschillen om het Bondsbestuur te adviseren het genomen besluit 
te herzien en om verenigingen de mogelijkheid te bieden om wedstrijden in te plannen in het weekend van 9/10 
juli. 
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CONCLUSIE 
Op de feiten: 
Uit de geldende regelgeving (zie bijlagen) blijkt dat de KNBSB bepaalt volgens welke speelkalenders de 
competities worden afgewerkt. Voor het seizoen 2022 is expliciet opgenomen dat 8 t/m 10 juli competitievrij is. 
De speelkalenders bevatten data die als inhaaldata gebruikt kunnen worden. Er wordt geen procedure 
beschreven waarmee een vereniging toch het recht zou kunnen krijgen een geldige wedstrijd te mogen spelen op 
geblokkeerde dagen. 
 
Op het bezwaarschift: 

1. De KNBSB koppelt ontwikkeling en promotie van honk- en softbal en behoud van de sport voor de actieve 
leden (bij de lokale verenigingen) aan het geven van optimale gelegenheid om de HHW 2022 te bezoeken of 
te volgen. De commissie ziet hier geen tegenstelling in; 

2. Aansluitend op punt 1 ziet de Adviescommissie ook geen tegenstelling tussen actief sporten en kijken naar 
de sport, zeker als dit maar één weekend in twee jaar betreft; het kijken naar een wedstrijd op hoog niveau 
kan ook inspirerend zijn; 

3. Men vraagt zich af of het aantal actieve leden dat zelf sport beoefent het aantal potentiële bezoekers van 
HHW 2022 verre overtreft. De aanleiding om 8 t/m 10 juli te blokkeren is er op gericht, onder andere, actieve 
leden de gelegenheid te bieden HHW 2022 te bezoeken; 

4. De schoolvakanties maken het inderdaad moeilijk wedstrijden in te halen en het is voor bepaalde regio’s 
zuur dat gezien de eerder opgestelde speelkalenders en het besluit één extra weekend niet beschikbaar is;  

5. Ook het argument klopt dat het inhalen van wedstrijden op doordeweekse dagen steeds moeilijker wordt 
door allerlei andere naschoolse activiteiten /verplichtingen, maar daar zal één extra weekend geen echte 
oplossing voor betekenen, er kan bijvoorbeeld ook een wedstrijd verregenen; 

6. Wat betreft de relatie tussen het aantal bezoekers en de afstand tussen regio’s en Haarlem is allereerst van 
belang dat fysieke aanwezigheid bij de wedstrijden niet vereist is, aangezien de wedstrijden gestreamd 
worden; dit geeft de mogelijkheid tot verdere (lokale) invulling van promotieactiviteiten. 

ADVIES 
De behandelkamer van de Adviescommissie Geschillen adviseert het Bondsbestuur om het genomen besluit van 
25 april 2022 te handhaven. 

 
AANBEVELINGEN 

1. Bekijk of het wenselijk is om met ingang van het seizoen 2023 in de diverse reglementen een 
uitzonderingsclausule op te nemen zodat verenigingen gemotiveerd kunnen verzoeken om toch een 
inhaalwedstrijd te spelen op geblokkeerde dagen; 

2. Onderzoek hoe ontwikkeling en promotie van honk- en softbal in relatie tot grote evenementen meer 
draagvlak kan krijgen in verder van de randstad gelegen regio’s. Met een ‘gedwongen’ competitievrij 
weekend (zoals de Vereniging dit ervaart) vlak voor de zomerstop wordt afstand gecreëerd terwijl 
ontwikkeling en promotie juist gedijen met het aantrekken van deze banden.  

 
De Adviescommissie Geschillen KNBSB: 
Natasja Fokkema, David de Swaan, Hans Kunnen 

 
BIJLAGEN: 

• 25 april 2022 beslissing Bondsbestuur, brief 2022/BB/01; 

• Competitiebepalingen Algemeen, versie 31 maart 2022; 

• Competitiebepalingen Open Seniorenklassen, versie 31 maart 2022; 

• 1_speelkalender_honkbal_senioren-klassen_2022.pdf (knbsb.nl); 

• Brief aan Adviescommissie Geschillen door HSC Nuenen, 13 juni 2022. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.knbsb.nl%2Fmedia%2Fuploads%2F1_speelkalender_honkbal_senioren-klassen_2022.pdf&data=05%7C01%7Chans.kunnen%40knbsb.nl%7Cec0d0a35742f4f5f9ac708da5308a9e7%7Ca3fef644efa741cd974450e3cf72b551%7C0%7C0%7C637913594568869332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BCP8mUHP7jAn0DS%2B%2B4xfalfxldTz73Pp4Hgkc2rXOBE%3D&reserved=0

