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Honkbal Hoofdklasse 

Deelnemende teams 

Amsterdam Pirates Quick Amersfoort 

Curaçao Neptunus RCH Pinguins 
DSS/Kinheim Twins Oosterhout 

HCAW UVV 

Hoofddorp Pioniers  

Competitieopzet 

 

Reguliere competitie (A) 
• Start op donderdag 6 april 2023. 

• 9 teams spelen gedurende 9 weekenden triples tegen elkaar volgens het principe thuis-uit-thuis / uit-thuis-uit. 

• Vanwege het oneven aantal teams speelt elke team gedurende 8 weekenden in totaal 24 wedstrijden (8 x 3). 

• Vanwege Koningsdag is de speelronde van donderdag 27 april gepland op woensdag 26 april. 

• Vanwege Dodenherdenking is de speelronde van donderdag 4 mei gepland op woensdag 3 mei. 

• De nummers 1, 2, 3 en 4 in de eindstand van de Reguliere competitie (A) plaatsen zich voor de Vervolgcompetitie 
Bovenste-4 (B). 

• De nummers 5, 6, 7, 8 en 9 in de eindstand van de Reguliere competitie (A) plaatsen zich voor de Vervolgcompetitie 
Onderste-5 (C). 

Vervolgcompetitie Bovenste-4 (B) 
• Start op donderdag 15 juni 2023. 

• De nummers 1 tot en met 4 in de eindstand van de Reguliere competitie (A) spelen gedurende 9 weekenden triples tegen 
elkaar volgens het principe thuis-uit-thuis / uit-thuis-uit. 

• Elk team speelt 27 wedstrijden (9 x 3). 

• De teams die in de Reguliere competitie als 1e en als 2e zijn geëindigd spelen 14 thuiswedstrijden en de nummers 3 en 4 
in de reguliere competitie spelen 13 thuiswedstrijden. 

• Bij de overgang van de Reguliere competitie (A) naar de Vervolgcompetitie Bovenste-4 (B) worden alle punten 
meegenomen die behaald zijn in Reguliere competitie gedeeld door 2 (twee). 

• De nummers 1 en 2 in de eindstand van de Vervolgcompetitie Bovenste-4 (B) plaatsen zich voor de Wildcard Top (D) als 
B1 en B2. 
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• De nummers 3 en 4 in de eindstand van de Vervolgcompetitie Bovenste-4 (B) plaatsen zich voor de Wildcard Bottom (E) 
als B3 en B4. 

Vervolgcompetitie Onderste-5 (C) 
• Start op donderdag 8 juni 2023. 

• De nummers 5 tot en met 9 in de eindstand van de Reguliere competitie (A) spelen gedurende 10 weekenden triples 
tegen elkaar volgens het principe thuis-uit-thuis / uit-thuis-uit. 

• Vanwege het oneven aantal teams speelt elke team gedurende 8 weekenden in totaal 24 wedstrijden (8 x 3). 

• Bij de overgang van de Reguliere competitie (A) naar de Vervolgcompetitie Onderste-5 (C) worden alle punten 
meegenomen die behaald zijn in reguliere Competitie gedeeld door 2 (twee). 

• De nummers 1 en 2 in de eindstand van de Vervolgcompetitie Onderste-5 (C) plaatsen zich voor de Wildcard Bottom (E) 
als C1 en C2. 

Wildcard Top (D) 
• Start op donderdag 24 augustus 2023. 

• De nummers 1 en 2 in de eindstand van de Vervolgcompetitie Bovenste-4 (B) spelen gedurende 1 weekend een best-of-3 
tegen elkaar: 
- Serie D1 bestaat uit B1 tegen B2 

• Thuisvoordeel: 
- De nummer 1 speelt twee keer thuis en een keer uit: volgens het principe thuis-uit-thuis. 
- De nummer 2 speelt een keer thuis en twee keer uit: volgens het principe uit-thuis-uit. 

• De winnaar en de verliezer van de best-of-3 van de Wildcard-wedstrijden Top plaatsen zich voor de Play-offs (F) als 
winnaar D1 en verliezer D1. 

Wildcard Bottom (E) 
• Start op donderdag 24 augustus 2023. 

• De nummers 3 en 4 in de eindstand van de Vervolgcompetitie Bovenste-4 (B) spelen gedurende 1 weekend een best-of-3 
tegen de nummers 1 en 2 van de Vervolgcompetitie Onderste-5 (D) volgens het schema: 
- Serie E1 bestaat uit B3 tegen C2 
- Serie E2 bestaat uit B4 tegen C1 

• Thuisvoordeel: 
- De nummer 3 en 4 in de eindstand van de Vervolgcompetitie Bovenste-4 (B) spelen twee keer thuis en een keer uit: 

volgens het principe thuis-uit-thuis. 

• De winnaars van de best-of-series Wildcard Bottom (E) plaatsen zich voor de Play-offs (F) als winnaar F1 en winnaar F2. 

Play-offs (F) 
• Start op donderdag 31 augustus 2023. 

• De winnaar en de verliezer van de best-of-3 van de Wildcard Top (D) spelen gedurende 2 weekenden een best-of-5 tegen 
de winnaars van de best-of-3 van de Wildcard Bottom (E) volgens het schema: 
- Serie F1 bestaat uit winnaar D1 tegen winnaar E2 
- Serie F2 bestaat uit verliezer D2 tegen winnaar E1 

• De best-of-5 serie wordt gespeeld gedurende 2 weekenden op de volgende dagen: donderdag-zaterdag-zondag-zaterdag-
zondag. 

• Thuisvoordeel: 
- De winnaar D1 en de verliezer D2 van de Wildcard Top-serie (D) spelen drie keer thuis en twee keer uit: volgens het 

principe thuis-uit-thuis-uit-thuis. 
- De winnaar E1 en de winnaar E2 van de Wildcard Bottom-serie (E) spelen twee keer thuis en drie keer uit: volgens het 

principe uit-thuis-uit-thuis-uit. 

• De winnaars van de best-of-series Play-offs (F) plaatsen zich voor de Holland Series (G) als winnaar F1 en winnaar F2. 

Holland Series (G) 
• Start op zaterdag 7 oktober 2023. 

• De winnaars van de best-of-5 series van de Play-offs (F) spelen gedurende 3 weekenden een best-of-7 tegen elkaar: 
- Serie G1 bestaat uit winnaar F1 tegen winnaar F2 

• De best-of-7 serie wordt gespeeld gedurende 3 weekenden op de volgende dagen: zaterdag-zondag-donderdag-zaterdag-
zondag-zaterdag-zondag. 
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• Thuisvoordeel: 
- Het hoogste geklasseerde team uit de Reguliere competitie (A) speelt vier keer thuis en drie keer uit: volgens het 

principe thuis-uit-thuis-uit-thuis-uit-thuis. 
- Het laagst geklasseerde team uit de Reguliere competitie speelt drie keer thuis en vier keer uit: volgens het principe 

uit-thuis-uit-thuis-uit-thuis-uit. 

• De winnaar van de best-of-7 serie is Landskampioen Honkbal 2023. 

Kampioen 
De winnaar van de best-of-7 serie in de Holland Series (G) is Landskampioen Honkbal 2023. 

Degradatie 
De Honkbal Hoofdklasse is (voorlopig) een afgesloten klasse waarnaar/waaruit geen promotie of degradatie plaatsvindt.  

Speelkalender 

• Er wordt gespeeld op de data genoemd in de speelkalender 2023. Deze kalender is te vinden op de KNBSB-site.  
• De vaste speeldagen in alle competitiedelen zijn donderdag, zaterdag en zondag. 

Procedure afgelasten wedstrijden 
• Van de beslissing dat een speelveld is afgekeurd, moeten direct door de thuisspelende vereniging op de hoogte worden 

gesteld: 
1. Beide teams 
2. De aangestelde bondsscheidsrechter(s), bondsscorers en eventueel de aangewezen beoordelaar 
3. De afdeling Competitiezaken: op tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (030) 20 20 199 en buiten 

kantooruren via het noodnummer (06) 53 32 59 15. 

• De thuisspelende vereniging moet zijn beslissing tijdig nemen, zodat de bezoekende vereniging en de scheidsrechter(s) en 
eventueel de official bondsscorers nog voor vertrek uit hun plaats van vestiging kunnen worden gewaarschuwd. Als het 
niet meer mogelijk is de bezoekende vereniging vóór vertrek uit zijn plaats van vestiging van de afkeuring van het 
speelveld op de hoogte te stellen, dan vervalt de beslissing van de thuisspelende vereniging en beslist de 
plaatscheidsrechter of de wedstrijd wel of niet kan doorgaan. 

• Het telefoonnummer van een bondsofficial is op twee manieren te achterhalen: 
- Via deze pagina op de KNBSB-site https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/ 
- Via het adresboek in Sportlink Club: kijk voor de handleiding of voor een nieuwsbericht hierover. 

Inhalen afgelaste wedstrijden 
Alle afgelaste wedstrijden worden door de afdeling Competitiezaken opnieuw vastgesteld: 

• Op donderdag afgelaste wedstrijden >> direct op vrijdag inhalen. 

• Op zaterdag afgelaste wedstrijden >> direct op dinsdag inhalen. 

• Op zondag afgelaste wedstrijden >> direct op dinsdag inhalen. 

• Op zaterdag + zondag afgelaste wedstrijden >> direct op maandag en dinsdag inhalen. 

Europa Cup 
• De Landskampioen (winnaar Holland Series) heeft het eerste recht op deelname aan de Europa Cup 2024. 

• De nummer één van de Vervolgcompetitie Bovenste-4 (B) heeft het tweede recht op deelname aan de Europa Cup. 

• Als de Landskampioen ook de nummer één van de Vervolgcompetitie Bovenste-4 (B) is, dan krijgt de verliezend finalist 
van de Holland Series het recht om als tweede team deel te nemen aan de Europa Cup 2024. 

Algemene opmerkingen 
• De Reguliere competitie en de Vervolgcompetities moeten volledig worden uitgespeeld. 

• Indien de Holland Series niet wordt gespeeld, dan is de nummer 1 van de Vervolgcompetitie Bovenste-4 (B) de 
Landskampioen en plaatsen de nummers 1 en 2 van die Vervolgcompetitie zich voor deelname aan de Europa Cup in 
2024. 

 
  

https://www.knbsb.nl/competitie/competities/speelkalenders/
https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062711-gegevens-verenigingsfunctionaris-opvragen
https://www.knbsb.nl/nl/news/contactgegevens-verenigingsfunctionarissen-via-sportlink-club-te-raadplegen-775/
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Honkbal 1e klasse 

Deelnemende teams 

Amsterdam Pirates H2 Neptunus H2 

DSS/Kinheim H2 Sparks Haarlem H1 

Euro Stars H1 Storks H1 

HCAW H2 Twins Oosterhout H2 

Hoofddorp Pioniers H2 Wassenaar H1 

Jeka H1  

Competitieopzet 

Reguliere competitie (A) 

• Start op vrijdag 7 april 2023. 
• 11 teams spelen gedurende 22 weekenden dubbels tegen elkaar volgens het principe thuis-uit / uit-thuis. 

• Vanwege het oneven aantal teams speelt elke team gedurende 22 weekenden in totaal 40 wedstrijden (20 x 2). 

Kampioen 
De nummer 1 in de eindstand is kampioen Honkbal 1e klasse 2023. 

Promotie/degradatie 
De Honkbal 1e klasse is in 2023 een afgesloten klasse waaruit geen promotie of degradatie plaatsvindt.  

Speelkalender 

• Er wordt gespeeld op de data genoemd in de speelkalender 2023. Deze kalender is te vinden op de KNBSB-site.  
• De vaste speeldagen in alle competitiedelen zijn vrijdag/zaterdag en zondag. 

• Het thuisspelende team mag kiezen of de eerste wedstrijd van de dubbel op vrijdagavond of zaterdagmiddag wordt 
gespeeld. Alleen bij ernstige bezwaren van het uitspelende team kan hier vanaf worden geweken. 

Zomerstop 
Vanwege de zomerstop worden er geen competitiewedstrijden ingepland in de weekenden 28-30 juli, 4-6 en 11-13 augustus 
2023. 

Procedure afgelasten wedstrijden 
• Van de beslissing dat een speelveld is afgekeurd, moeten direct door de thuisspelende vereniging op de hoogte worden 

gesteld: 
1. Beide teams 
2. De aangestelde bondsscheidsrechter(s) en eventueel de aangewezen beoordelaar 
3. De afdeling Competitiezaken: op tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (030) 20 20 199 en buiten 

kantooruren via het noodnummer (06) 53 32 59 15. 

• De thuisspelende vereniging moet zijn beslissing tijdig nemen, zodat de bezoekende vereniging en de scheidsrechter(s) 
nog voor vertrek uit hun plaats van vestiging kunnen worden gewaarschuwd. Als het niet meer mogelijk is de bezoekende 
vereniging vóór vertrek uit zijn plaats van vestiging van de afkeuring van het speelveld op de hoogte te stellen, dan vervalt 
de beslissing van de thuisspelende vereniging en beslist de plaatscheidsrechter of de wedstrijd wel of niet kan doorgaan. 

• Het telefoonnummer van een bondsofficial is op twee manieren te achterhalen: 
- Via deze pagina op de KNBSB-site https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/ 
- Via het adresboek in Sportlink Club: kijk voor de handleiding of voor een nieuwsbericht hierover. 

Inhalen afgelaste wedstrijden 
Alle afgelaste wedstrijden worden door de afdeling Competitiezaken direct op de eerstvolgende maandag/dinsdag 
vastgesteld op de voorkeur inhaaldag van het thuisspelende team: 

Team Voorkeur inhaaldag 
Amsterdam Pirates H2 Maandag 

DSS/Kinheim H2 Maandag 

https://www.knbsb.nl/competitie/competities/speelkalenders/
https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062711-gegevens-verenigingsfunctionaris-opvragen
https://www.knbsb.nl/nl/news/contactgegevens-verenigingsfunctionarissen-via-sportlink-club-te-raadplegen-775/


 

Competitiebepalingen Honkbal en Softbal Gesloten klassen 2022 (1 januari 2023) 7 | P a g i n a  

Euro Stars H1 Dinsdag 

HCAW H2 Dinsdag 

Hoofddorp Pioniers H2 Dinsdag 

Jeka H1 Dinsdag 

Neptunus H2 Maandag 

Sparks Haarlem H1 Maandag 

Storks H1 Dinsdag 

Twins H2 Dinsdag 

Wassenaar H1 Dinsdag 

Algemene opmerking 
De Reguliere competitie moet volledig worden uitgespeeld. 
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Honkbal 2e klasse 

Deelnemende teams 

Poule A Poule B 

Euro Stars H2 Storks H2 Alcmaria Victrix H1 Herons H1 

Quick Amersfoort H2 The Hawks H1 Bears H1 Onze Gezellen H1 

Ridderkerk Rowdies H1 WSB H1 Boekaniers H1 Tex Town Tigers H1 

Saints H1 Wombats H1 Cromtigers H1 Thamen H1 

Schiedam H1 Zwijndrecht H1 Flying Petrels H1 Vennep Flyers H1 

  HCAW H3  

Competitieopzet 

Reguliere competitie 
• Start op vrijdag 31 maart (poule B) of vrijdag 7 april (Poule A) en eindigend op zondag 24 september 2023. 

• Poule A: 10 teams – 18 weekenden – 18 wedstrijden (9x thuis en 9x uit). 

• Poule B: 11 teams – 22  weekenden (speelrondes) – 20 wedstrijden (10x thuis en 10x uit). 

• De nummer 1 uit poule A en de nummer 1 uit poule B van de Reguliere competitie plaatsen zich voor de 
beslissingswedstrijd (finale). 

Beslissingswedstrijd (finale) 
• De nummer 1 uit poule A en de nummer 1 uit poule B van de Reguliere competitie spelen op zondag 8 oktober 2023 een 

beslissingswedstrijd (finale) op een neutrale accommodatie. 

• De afdeling Competitiezaken loot welk team thuis en welk team uit speelt. 

• Indien de wedstrijd wordt afgelast, dan wordt de beslissingswedstrijd op zondag 15 oktober 2023 ingehaald. 

Kampioen 
De winnaar van de beslissingswedstrijd is kampioen van de Honkbal 2e klasse 2023. 

Promotie en degradatie 
• De winnaar van de beslissingswedstrijd heeft de mogelijkheid tot promotie naar de Honkbal 1e klasse in 2024. Invulling 

van die mogelijkheid is afhankelijk van twee voorwaarden 1) wil de vereniging daadwerkelijk promoveren én 2) is er 
ruimte in de Honkbal 1e klasse 2024. 

• Indien de winnaar van de beslissingswedstrijd afziet van de mogelijkheid tot promotie verkrijgt de verliezer van de 
beslissingswedstrijd de mogelijkheid tot promotie (onder dezelfde voorwaarden) naar de Honkbal 1e klasse 2024. 

• Indien beide teams afzien van de mogelijkheid tot promotie is er geen rechtstreekse promotie naar de Honkbal 1e klasse 
2024 
- Indien er plaatsen beschikbaar zijn in de 1e klasse 2024 kunnen 2e klasse-teams een gemotiveerd verzoek indienen bij 

de afdeling Competitiezaken conform artikel 6.2a lid e van het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport. 

• De nummer 10 uit poule A en de nummers 10 en 11 uit poule B degraderen naar de Honkbal 3e klasse 2024. 

Speelkalender 
Er wordt gespeeld op de data genoemd in de speelkalender 2023. Deze kalender is te vinden op de KNBSB-site.  

Zomerstop 
Vanwege de zomerstop worden er geen competitiewedstrijden ingepland in de weekenden 21-23 en 28-30 juli, 4-6 en 11-13 
en 18-20 augustus 2023. 

Procedure afgelasten wedstrijden 
• Van de beslissing dat een speelveld is afgekeurd, moeten direct door de thuisspelende vereniging op de hoogte worden 

gesteld: 
1. Beide teams 
2. De aangestelde bondsscheidsrechter(s) en eventueel de aangewezen beoordelaar 

https://www.knbsb.nl/competitie/competities/speelkalenders/
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• De afdeling Competitiezaken hoeft niet te worden gebeld. Wel moet de afgelasting in het DWF worden ingevoerd en het 
DWF moet worden afgerond. 

• De thuisspelende vereniging moet zijn beslissing tijdig nemen, zodat de bezoekende vereniging en de scheidsrechter(s) 
nog voor vertrek uit hun plaats van vestiging kunnen worden gewaarschuwd. Als het niet meer mogelijk is de bezoekende 
vereniging vóór vertrek uit zijn plaats van vestiging van de afkeuring van het speelveld op de hoogte te stellen, dan vervalt 
de beslissing van de thuisspelende vereniging en beslist de plaatscheidsrechter of de wedstrijd wel of niet kan doorgaan. 

• Het telefoonnummer van een bondsofficial is op twee manieren te achterhalen: 
- Via deze pagina op de KNBSB-site https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/ 
- Via het adresboek in Sportlink Club: kijk voor de handleiding of voor een nieuwsbericht hierover. 

Inhalen afgelaste wedstrijden 
Verenigingen mogen in onderling overleg binnen uiterlijk 4 x 24 uur na de afgelasting een inhaaldatum afspreken. De 
afgelaste wedstrijden moeten uiterlijk 15 dagen na de oorspronkelijke datum worden gespeeld. Als verenigingen onderling 
geen nieuwe speeldatum afspreken, worden afgelaste wedstrijden door de afdeling Competitiezaken vastgesteld. 

Algemene opmerking 
De Reguliere competities moeten volledig worden uitgespeeld. 
  

https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062711-gegevens-verenigingsfunctionaris-opvragen
https://www.knbsb.nl/nl/news/contactgegevens-verenigingsfunctionarissen-via-sportlink-club-te-raadplegen-775/
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Honkbal 3e klasse 

Deelnemende teams 

Poule A Poule B 

Blue Lions Tilburg H1 Gryphons H1 BSC Almere H1 Houten Dragons h1 

Braves H1 Hazenkamp H1 Alphians H1 Kinheim H3 

Cardinals H1 Neptunus H3 Amsterdam Capitals Onze Gezellen H2 

Ducks H1 PSV H1 Amsterdam Pirates H3 RCH Pinguins H2 
Euro Stars H3 Vlaardingen Holy H1 Caribe H1 UVV H2 

  Hazenkamp H2  

Competitieopzet 

Reguliere competitie 
• Start op vrijdag 31 maart (poule B) of vrijdag 7 april (Poule A) en eindigend op zondag 24 september 2023. 

• Poule A: 10 teams – 18 weekenden – 18 wedstrijden (9x thuis en 9x uit). 

• Poule B: 11 teams – 22  weekenden (speelrondes) – 20 wedstrijden (10x thuis en 10x uit). 

Kampioen 
De nummers één van beide poules zijn kampioen van hun poule. 

Promotie en degradatie 
• De nummers één van beide poules promoveren naar de Honkbal 2e klasse 2024. 

- Wanneer één of beide kampioenen aangeeft niet te willen promoveren, dan heeft de nummer twee van de poule van 
waaruit de kampioen niet wil promoveren het recht om te promoveren. 

- Indien dit team ook van promotie afziet, dan krijgt de nummer twee van de andere poule het recht te promoveren. 
- Als dit team ook afziet van promotie of reeds is gepromoveerd, dan promoveert er geen ander team vanuit de 

Honkbal 3e klasse en wordt de open plek in de Honkbal 2e klasse opgevuld op basis van gemotiveerde verzoeken die 
verenigingen vóór 15 oktober 2023 bij de afdeling Competitiezaken kunnen indienen conform lid artikel 6.2a lid e van 
het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport. 

• De nummers 9 en 10 van poule A degradeert naar de 4e klasse (vrije inschrijving klasse). 

• De nummer 10 en 11 van poule B degradeert naar de 4e klasse (vrije inschrijving klasse). Het team van Hazenkamp in 
Poule B degradeert naar de 4e klasse in 2024. Indien Hazenkamp H2 als 10e of als 11e eindigt degradeert de nummer 9 
van Poule B eveneens naar de 4e klasse.

Speelkalender 
Er wordt gespeeld op de data genoemd in de speelkalender 2023. Deze kalender is te vinden op de KNBSB-site.  

Zomerstop 
Vanwege de zomerstop worden er geen competitiewedstrijden ingepland in de weekenden 21-23 en 28-30 juli, 4-6 en 11-13 
en 18-20 augustus 2023. 

Procedure afgelasten wedstrijden 
• Van de beslissing dat een speelveld is afgekeurd, moeten door de thuisspelende vereniging op de hoogte worden gesteld: 

1. Beide teams 
2. De aangestelde bondsscheidsrechter(s) en eventueel de aangewezen beoordelaar 

• De afdeling Competitiezaken hoeft niet te worden gebeld. Wel moet de afgelasting in het DWF worden ingevoerd en het 
DWF moet worden afgerond. 

• De thuisspelende vereniging moet zijn beslissing tijdig nemen, zodat de bezoekende vereniging en de scheidsrechter(s) 
nog voor vertrek uit hun plaats van vestiging kunnen worden gewaarschuwd. Als het niet meer mogelijk is de bezoekende 
vereniging vóór vertrek uit zijn plaats van vestiging van de afkeuring van het speelveld op de hoogte te stellen, dan vervalt 
de beslissing van de thuisspelende vereniging en beslist de plaatscheidsrechter of de wedstrijd wel of niet kan doorgaan. 

• Het telefoonnummer van een bondsofficial is op twee manieren te achterhalen: 
- Via deze pagina op de KNBSB-site https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/ 
- Via het adresboek in Sportlink Club: kijk voor de handleiding of voor een nieuwsbericht hierover. 

https://www.knbsb.nl/competitie/competities/speelkalenders/
https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062711-gegevens-verenigingsfunctionaris-opvragen
https://www.knbsb.nl/nl/news/contactgegevens-verenigingsfunctionarissen-via-sportlink-club-te-raadplegen-775/
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Inhalen afgelaste wedstrijden 
Verenigingen mogen in onderling overleg binnen uiterlijk 4 x 24 uur na de afgelasting een inhaaldatum afspreken. De 
afgelaste wedstrijden moeten uiterlijk 15 dagen na de oorspronkelijke datum worden gespeeld. Als verenigingen onderling 
geen nieuwe speeldatum afspreken, worden afgelaste wedstrijden door de afdeling Competitiezaken vastgesteld. 

Algemene opmerking 
De Reguliere competities moeten volledig worden uitgespeeld.  
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Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse 

Deelnemende teams 

Amsterdam Pirates ROEF! 

Neptunus Sparks Haarlem 
Olympia Haarlem Tex Town Tigers 

Onze Gezellen UVV 

Competitieopzet 

Reguliere competitie 
• Start op zaterdag 15 april en eindigend op zaterdag 30 september 2023. 

- Afgelaste wedstrijden op zaterdag 30 september worden ingehaald op zondag 1 oktober 2023. 

• 8 teams – 21 weekenden – dubbels – 42 wedstrijden (21 x 2). 

• De nummer 1 en 2 in de eindstand van de Reguliere competitie plaatsen zich voor de Holland Series. 

Holland Series 
• De nummers 1 en 2 van de Reguliere competitie spelen gedurende 2 weekenden een best-of-5 tegen elkaar. 

• De nummer 1 in de Reguliere competitie heeft het thuisvoordeel en speelt daardoor drie thuiswedstrijden. 

• Het volgende schema wordt aangehouden: 

Datum Thuis Uit 

Zaterdag 7 oktober 
Nummer 1 Nummer 2 

Nummer 1 Nummer 2 

Zaterdag 14 oktober 
Nummer 2 Nummer 1 

Nummer 2 Nummer 1 

Zondag 15 oktober Nummer 1 Nummer 2 

Kampioen 
De winnaar van de best-of-5 serie in de Holland Series is Landskampioen Softbal 2023. 

Degradatie 
De nummer 8 in de eindstand van de Reguliere competitie degradeert naar de Fastpitch Softbal Dames 1e klasse 2024. 

Speelkalender 
Er wordt gespeeld op de data genoemd in de speelkalender 2023. Deze kalender is te vinden op de KNBSB-site.  

Procedure afgelasten wedstrijden 
• Van de beslissing dat een speelveld is afgekeurd, moeten direct door de thuisspelende vereniging op de hoogte worden 

gesteld: 
1. Beide teams 
2. De aangestelde bondsscheidsrechter(s), bondsscorers en eventueel de aangewezen beoordelaar 
3. De afdeling Competitiezaken: op tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (030) 20 20 199 en buiten 

kantooruren via het noodnummer (06) 53 32 59 15. 

• De thuisspelende vereniging moet zijn beslissing tijdig nemen, zodat de bezoekende vereniging en de scheidsrechter(s) en 
eventueel de official bondsscorers nog voor vertrek uit hun plaats van vestiging kunnen worden gewaarschuwd. Als het 
niet meer mogelijk is de bezoekende vereniging vóór vertrek uit zijn plaats van vestiging van de afkeuring van het 
speelveld op de hoogte te stellen, dan vervalt de beslissing van de thuisspelende vereniging en beslist de 
plaatscheidsrechter of de wedstrijd wel of niet kan doorgaan. 

• Het telefoonnummer van een bondsofficial is op twee manieren te achterhalen: 
- Via deze pagina op de KNBSB-site https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/ 
- Via het adresboek in Sportlink Club: kijk voor de handleiding of voor een nieuwsbericht hierover. 

Inhalen afgelaste wedstrijden 
Alle afgelaste wedstrijden worden door de afdeling Competitiezaken vastgesteld zoals in de speelkalender staat vermeld. 

https://www.knbsb.nl/competitie/competities/speelkalenders/
https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062711-gegevens-verenigingsfunctionaris-opvragen
https://www.knbsb.nl/nl/news/contactgegevens-verenigingsfunctionarissen-via-sportlink-club-te-raadplegen-775/
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Europa Cup 
• De Landskampioen (winnaar Holland Series) plaats zich voor de WBSC Europe Women European Premier Cup 2024. 

• De nummer één van de Reguliere competitie plaatst zich voor de WBSC Europe Women European Cup Winners Cup 2024. 

• Als de winnaar van de Holland Series ook de nummer één van de Reguliere competitie is, dan plaatst de verliezer van de 
Holland Series zich voor de WBSC Europe Women European Cup Winners Cup 2024. 

• Als er meer Europa Cup-plaatsen te verdelen zijn, dan is de eindstand van de Reguliere competitie bepalend welk team 
als eerstvolgende in aanmerking komt. 

Algemene opmerkingen 
• De Reguliere competitie moet volledig worden uitgespeeld. 

• Indien de Holland Series niet wordt gespeeld, dan is de nummer 1 van de Reguliere competitie Landskampioen en plaatst 
zich voor de WBSC Europe Softball Women European Premier Cup en de nummer 2 voor de WBSC Europe Softball 
Women European Cup Winners Cup in 2024. 
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Fastpitch Softbal Dames 1e klasse 

Deelnemende teams 
Amsterdam Pirates DS2 Onze Gezellen DS2 

Euro Stars DS1 Red Lions DS1 

Hoofddorp Pioniers DS1 Sparks Haarlem DS2 

Neptunus/Storks Sirens Twins DS1 

Competitieopzet 

Reguliere competitie 
• Start op zaterdag 15 april en eindigend op zaterdag 30 september 2023. 

- Afgelaste wedstrijden op 30 september worden ingehaald op zondag 1 oktober of zondag 8 oktober 2023.. 

• 8 teams – 21 weekenden – dubbels – 42 wedstrijden. 
 
Voorbereiding Team Kingdom of the Netherlands (TKON) Softbal U18 in weekend van 1 en 2 juli 2023 
TKON Softball U18 bereidt zich voor op de Softball European Championship U18 in Tsjechië (gehouden van 30 juli tot en met 
5 augustus). Dit toernooi valt in de reeds geplande zomerstop voor de 1e klasse. Ter voorbereiding op dat EK oefent het U18-
team, gelijk aan TKON Softbal Senioren, in het weekend van 1 en 2 juli in Tsjechië in een serie oefenwedstrijden tegen onder 
andere Tsjechië en Duitsland. 
In het reeds vastgestelde wedstrijdprogramma in de 1e klasse is het weekend van 1 en 2 juli een regulier speelronde (12). 
Door het oefentoernooi is het mogelijk dat een of meerdere teams in dat weekend een of meerdere speelsters missen. We 
gaan daar op de volgende manier mee om: 
Indien een vereniging 3 of meer basisspeelsters aan het U18-team moet afstaan vanwege het oefentoernooi, dan is het 
toegestaan om de geplande competitiewedstrijd in het weekend van 1 en 2 juli te verplaatsen naar het inhaalmoment op 
zondag 9 juli. Indien deze situatie op uw vereniging van toepassing is verzoeken we u dit zo snel mogelijk maar uiterlijk drie 
weken voor het weekend van 1 en 2 juli door te geven aan de tegenstander én de afdeling Competitiezaken. Competitiezaken 
zal de wedstrijd dan verplaatsen. 

Kampioen 
De nummer 1 in de eindstand van de Reguliere competitie is kampioen Fastpitch Softbal Dames 1e klasse 2023. 

Promotie/degradatie 
• De nummer 1 in de eindstand van de Reguliere competitie promoveert naar de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse 

2024. 
- Indien de promovendus al een team in de Hoofdklasse heeft spelen, dan promoveert de nummer 2 in de eindstand 

van de Reguliere competitie. 
- Indien beide teams niet mogen promoveren, dan promoveert geen enkel team. 

• De nummer 8 in de eindstand van de Reguliere competitie degradeert naar de Fastpitch Softbal Dames 2e klasse 2024. 

Speelkalender 
Er wordt gespeeld op de data genoemd in de speelkalender 2023. Deze kalender is te vinden op de KNBSB-site.  

Zomerstop 
Vanwege de zomerstop worden er geen competitiewedstrijden ingepland in de weekenden 22-23 en 29-30 juli, 5-6 en 12-13 
augustus 2023. 

Procedure afgelasten wedstrijden 
• Van de beslissing dat een speelveld is afgekeurd, moeten door de thuisspelende vereniging op de hoogte worden gesteld: 

1. Beide teams 
2. De aangestelde bondsscheidsrechter(s) en eventueel de aangewezen beoordelaar 

• De afdeling Competitiezaken hoeft niet te worden gebeld. Wel moet de afgelasting in het DWF worden ingevoerd en het 
DWF moet worden afgerond. 

• De thuisspelende vereniging moet zijn beslissing tijdig nemen, zodat de bezoekende vereniging en de scheidsrechter(s) 
nog voor vertrek uit hun plaats van vestiging kunnen worden gewaarschuwd. Als het niet meer mogelijk is de bezoekende 

https://www.knbsb.nl/competitie/competities/speelkalenders/
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vereniging vóór vertrek uit zijn plaats van vestiging van de afkeuring van het speelveld op de hoogte te stellen, dan vervalt 
de beslissing van de thuisspelende vereniging en beslist de plaatscheidsrechter of de wedstrijd wel of niet kan doorgaan. 

• Het telefoonnummer van een bondsofficial is op twee manieren te achterhalen: 
- Via deze pagina op de KNBSB-site https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/ 
- Via het adresboek in Sportlink Club: kijk voor de handleiding of voor een nieuwsbericht hierover. 

Inhalen afgelaste wedstrijden 
Verenigingen mogen in onderling overleg binnen uiterlijk 4 x 24 uur na de afgelasting een inhaaldatum afspreken. De 
afgelaste wedstrijden moeten uiterlijk 15 dagen na de oorspronkelijke datum worden gespeeld. Als verenigingen onderling 
geen nieuwe speeldatum afspreken, worden afgelaste wedstrijden door de afdeling Competitiezaken vastgesteld. 

Algemene opmerking 
De Reguliere competitie moet volledig worden uitgespeeld. 
  

https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062711-gegevens-verenigingsfunctionaris-opvragen
https://www.knbsb.nl/nl/news/contactgegevens-verenigingsfunctionarissen-via-sportlink-club-te-raadplegen-775/
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Fastpitch Softbal Dames 2e klasse 

Deelnemende teams 

BSC Almere DS1 *1 HCAW/Zuidvogels DS1 Caribe DS1 Kinheim DS1 

Catch DS1 Olympia Haarlem DS2 DVH DS1 *1 Onze Gezellen DS3 
Centrals/UVV DS1 Quick Amersfoort/HCAW Hilversum Hurricanes DS1 Sparks Haarlem DS3 

Cheetahs DS1 ROEF! DS2 *1: terug getrokken teams  

Competitieopzet 

Reguliere competitie 
• Start in het weekend van 15-16 april en eindigend in het weekend van 8-9 juli 2023. 

- Er staat een inhaalweekend voor afgelaste wedstrijden gepland op 15-16 juli 2023. Hier mogen geen wedstrijden 
naartoe worden verplaatst. 

• 12 teams – 11 weekenden – dubbels – 22 wedstrijden. 

• De nummers 1 t/m 6 in de eindstand van de Reguliere competitie plaatsen zich voor de Vervolgcompetitie Bovenste-6 
bestaande uit 1 poule van 6 teams. 

• De nummers 7 t/m 12 in de eindstand van de Reguliere competitie plaatsen zich voor de Vervolgcompetitie Onderste-6 
bestaande uit 1 poule van 6 teams. 

Vervolgcompetitie Bovenste-6 
• Start in het weekend van 26-27 augustus en eindigt in het weekend van 16-17 september 2023.  

• Er staat een inhaalweekend voor afgelaste wedstrijden gepland in het weekend van 30 september/ 1 oktober 2023. 

• De nummers 1 t/m 6 in de eindstand van de Reguliere competitie plaatsen zich voor de Vervolgcompetitie Bovenste-6 
bestaande uit 1 poule van 6 teams. 

• Bij de overgang van de Reguliere competitie naar de Vervolgcompetitie Bovenste-6 worden geen punten meegenomen. 

• De teams in de Vervolgcompetitie Bovenste 6 spelen elk 5 dubbels (= 10 wedstrijden). 

• Thuisvoordeel: De hoogst geëindigde teams in de Reguliere competitie (de nummers 1, 2, en 3) spelen 3x thuis en 2x uit. 
De laagst geëindigde teams in de Reguliere competitie (de nummers 4, 5 en 6) spelen 2x thuis en 3x uit. 

Vervolgcompetitie Onderste-6 

• Start in het weekend van 26-27 augustus en eindigt in het weekend van 16-17 september 2023. .  

• Er staat een inhaalweekend voor afgelaste wedstrijden gepland in het weekend van 30 september/ 1 oktober 2023. 

• De nummers 7 t/m 12 in de eindstand van de Reguliere competitie plaatsen zich voor de Vervolgcompetitie Onderste-6 
bestaande uit 1 poule van 6 teams. 

• Bij de overgang van de Reguliere competitie naar de Vervolgcompetitie Onderste-6 worden geen punten meegenomen. 

• De teams in de Vervolgcompetitie Onderste 6 spelen elk 5 dubbels (= 10 wedstrijden). 

• Thuisvoordeel: De hoogst geëindigde teams in de Reguliere competitie (de nummers 7, 8, en 9) spelen 3x thuis en 2x uit. 
De laagst geëindigde teams in de Reguliere competitie (de nummers 10, 11 en 12) spelen 2x thuis en 3x uit. 

 

De nummer-1 van de vervolgcompetitie Bovenste-6 is kampioen Fastpitch Softbal Dames 2e klasse 2023. 

Promotie/degradatie 
• De nummer-1 van de Vervolgcompetitie Bovenste-6 promoveert naar de Fastpitch Softbal Dames 1e klasse 2024. 

- Indien de vereniging die kampioen is geworden al een team in de Fastpitch Softbal Dames 1e klasse heeft spelen, dan 
promoveert de nummer-2 van de Vervolgcompetitie Bovenste-6 naar de Fastpitch Softbal Dames 1e klasse 2024. 

- Indien zowel de nr1 als de nr 2 van de Vervolgcompetitie Bovenste-6 al een team in de Fastpitch Softbal Dames 1e 
klasse 2024 hebben spelen, dan promoveert er geen team naar de Fastpitch Softbal Dames 1e klasse 2024. 

• Omdat er in 2023 slechts 12 teams in de Fastpitch Softbal Dames 2e Klasse deelnemen en er plaats is voor 16 teams, is er 
in 2023 geen degradatie naar de Fastpitch Softbal Dames 3e klasse 2024 (vrije inschrijving).

Speelkalender 
Er wordt gespeeld op de data genoemd in de speelkalender 2023. Deze kalender is te vinden op de KNBSB-site.  

https://www.knbsb.nl/competitie/competities/speelkalenders/
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Zomerstop 
Vanwege de zomerstop worden er geen competitiewedstrijden ingepland in de weekenden 22-23 en 29-30 juli, 5-6 en 12-13 
augustus 2023. 

Procedure afgelasten wedstrijden 
• Van de beslissing dat een speelveld is afgekeurd, moeten door de thuisspelende vereniging op de hoogte worden gesteld: 

1. Beide teams 
2. De aangestelde bondsscheidsrechter(s) en eventueel de aangewezen beoordelaar 

• De afdeling Competitiezaken hoeft niet te worden gebeld. Wel moet de afgelasting in het DWF worden ingevoerd en het 
DWF moet worden afgerond. 

• De thuisspelende vereniging moet zijn beslissing tijdig nemen, zodat de bezoekende vereniging en de scheidsrechter(s) 
nog voor vertrek uit hun plaats van vestiging kunnen worden gewaarschuwd. Als het niet meer mogelijk is de bezoekende 
vereniging vóór vertrek uit zijn plaats van vestiging van de afkeuring van het speelveld op de hoogte te stellen, dan vervalt 
de beslissing van de thuisspelende vereniging en beslist de plaatscheidsrechter of de wedstrijd wel of niet kan doorgaan. 

• Het telefoonnummer van een bondsofficial is op twee manieren te achterhalen: 
- Via deze pagina op de KNBSB-site https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/ 
- Via het adresboek in Sportlink Club: kijk voor de handleiding of voor een nieuwsbericht hierover. 

Inhalen afgelaste wedstrijden 
Verenigingen mogen in onderling overleg binnen uiterlijk 4 x 24 uur na de afgelasting een inhaaldatum afspreken. De 
afgelaste wedstrijden moeten uiterlijk 15 dagen na de oorspronkelijke datum worden gespeeld, doch uiterlijk voor de laatst 
geplande speelronde in de competitie Als verenigingen onderling geen nieuwe speeldatum afspreken, worden afgelaste 
wedstrijden door de afdeling Competitiezaken vastgesteld. 

Algemene opmerking 
De Reguliere competitie en de Vervolgcompetities moeten volledig worden uitgespeeld. 
  

https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062711-gegevens-verenigingsfunctionaris-opvragen
https://www.knbsb.nl/nl/news/contactgegevens-verenigingsfunctionarissen-via-sportlink-club-te-raadplegen-775/
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Fastpitch Softbal Heren Hoofdklasse 

Deelnemende teams 

DVH Vennep Flyers 

Olympia Haarlem Vlaardingen Holy 
Red Lions  

Competitieopzet  

Reguliere competitie 
• Start op vrijdag 14-04-2023. 

• 4 teams – 14 weekenden - 12 wedstrijden. 

Play-offs 
• Start op vrijdag 15-09-2023. 

- Serie-1: De nummer 1 uit de reguliere competitie speelt tegen de nummer 4 uit de reguliere competitie 
- Serie-2: De nummer 2 uit de reguliere competitie speelt tegen de nummer 3 uit de reguliere competitie 

• De best-of-3 serie wordt gespeeld in 1 weekend: de nummers 3 en 4 spelen op vrijdag 15-09-2023 een thuiswedstrijd. De 
nummers 1 en 2 spelen op zaterdag 16-09-2023 twee thuiswedstrijden (mits wedstrijd-3 van belang is)  

• De winnaars van de best-of-series Play-offs plaatsen zich voor de Holland Series. 

Holland Series 
• Start op zaterdag 23 september 2023. 

• De winnaars van de best-of-3 series van de Play-offs spelen gedurende 1 weekend een best-of-3 tegen elkaar: 
- Het in de regulier competitie als laagst geëindigde team van de beide winnaars van de play-offs speelt op zaterdag 

23-09-2023 een thuiswedstrijd 
- Het in de regulier competitie als hoogst geëindigde team van de beide winnaars van de play-offs spelen op zondag 

24-09-2023 twee thuiswedstrijden (mits wedstrijd-3 van belang is) 

• De winnaar van de best-of-3 serie is Landskampioen Fastpitch Softbal Heren 2023. 

Kampioen 
De winnaar van de Holland Series is Landskampioen Softbal Heren 2023. 

Degradatie 
De Fastpitch Softbal Heren Hoofdklasse kent in 2023 geen degradatieregeling. 

Speelkalender 
Er wordt gespeeld op de data genoemd in de speelkalender 2023. Deze kalender is te vinden op de KNBSB-site.  

Procedure afgelasten wedstrijden 
• Van de beslissing dat een speelveld is afgekeurd, moeten door de thuisspelende vereniging op de hoogte worden gesteld: 

1. Beide teams 
2. De aangestelde bondsscheidsrechter(s) en eventueel de aangewezen beoordelaar 

• De afdeling Competitiezaken hoeft niet te worden gebeld. Wel moet de afgelasting in het DWF worden ingevoerd en het 
DWF moet worden afgerond. 

• De thuisspelende vereniging moet zijn beslissing tijdig nemen, zodat de bezoekende vereniging en de scheidsrechter(s) 
nog voor vertrek uit hun plaats van vestiging kunnen worden gewaarschuwd. Als het niet meer mogelijk is de bezoekende 
vereniging vóór vertrek uit zijn plaats van vestiging van de afkeuring van het speelveld op de hoogte te stellen, dan vervalt 
de beslissing van de thuisspelende vereniging en beslist de plaatscheidsrechter of de wedstrijd wel of niet kan doorgaan. 

• Het telefoonnummer van een bondsofficial is op twee manieren te achterhalen: 
- Via deze pagina op de KNBSB-site https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/ 
- Via het adresboek in Sportlink Club: kijk voor de handleiding of voor een nieuwsbericht hierover. 

Inhalen afgelaste wedstrijden 
De wedstrijden worden direct ingehaald in de daaropvolgende week op de opgegeven inhaaldag van het thuis spelende 
team. 

https://www.knbsb.nl/competitie/competities/speelkalenders/
https://www.knbsb.nl/nl/officials/contactgegevens/
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062711-gegevens-verenigingsfunctionaris-opvragen
https://www.knbsb.nl/nl/news/contactgegevens-verenigingsfunctionarissen-via-sportlink-club-te-raadplegen-775/
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Inhalen van playoffs en/of Holland Series: 
 

Europa Cup 
• Bij één beschikbare plek plaatst de Landskampioen zich voor de European Super Cup Men 2024. 

• Bij twee beschikbare plekken plaatst ook de verliezer van de Holland Series zich voor de European Super Cup Men 2024. 

• Bij drie of meer beschikbare plekken is de eindstand van de Reguliere Competitie bepalend welk team als eerstvolgende 
in aanmerking komt. 


