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Inleiding 
De KNBSB organiseert in 2021, in het kader van het Project Aantrekkelijke Competitie, samen met de 
verenigingen de Pilot ‘Softbal Aspiranten 1e klasse enkels’. De pilot is samen met de doelgroep vormgegeven en er 
is bij de verenigingen draagvlak om deze organisatievorm in 2021 uit te proberen. In totaal hebben 24 teams zich 
ingeschreven voor deze pilot. 

Informatie Pilot 
Alle informatie over de pilot is te vinden op de websitepagina Pilot Softbal Aspiranten Enkels 2021  

Regels 
De wedstrijden worden gespeeld met een aantal aangepaste regels die je kunt vinden op de regelkaart 

De pilot-competitie bestaat uit drie delen: 

April en mei: Reguliere competitiewedstrijden in zes regionale poules (Door Corona gaat dit deel in 2021 niet 
door) 

Juni en juli: De mogelijkheid om naar eigen inzicht in te schrijven voor tenminste drie toernooien bij 
verschillende gastverenigingen.  
Indien er door Corona nog geen mogelijkheid is om in deze periode toernooien te organiseren 
zullen we in deze periode competitiewedstrijden plannen. 

Aug en sept: Reguliere competitiewedstrijden in meerdere poules, ingedeeld op regio en sterkte. 

 

Doel 

Het aanbieden van wedstrijden die: 

▪ Leuk én uitdagend voor spelers/speelsters, coaches en officials om aan deel te nemen. 
▪ Leuk en relevant voor publiek en media om te volgen. 
▪ Leuk en interessant voor verenigingen om te organiseren en/of te hosten 

https://www.knbsb.nl/sportaanbod/pilot-softbal-aspiranten-enkels-2021/
https://knbsb.sharepoint.com/sites/Attractievecompetities/Gedeelde%20documenten/General/Pilot%20asp%20SB/Regelkaart%20Softbal%20Aspiranten%201e%20klasse%20pilot.pdf


 

Pilot Aspiranten SB 2021  4 | P a g i n a  

Organisatie 

KNBSB  

Naam Taken  

Gijs Selderijk Projectleider Aantrekkelijk Aanbod. gijs.selderijk@knbsb.nl  

Corinne van de Griendt Contact voor de (gast)verenigingen. corinne.van.de.griendt@knbsb.nl  

Ruud Verhoef Afdeling Competitiezaken. competitie@knbsb.nl 

Afdeling communicatie Communicatie en promotie. communicatie@knbsb.nl   

Gastvereniging 

Vereniging Contact 

Starlights, Schijndel adrie.hellings@ziggo.nl  

Robur 58, Apeldoorn wedstrijdsecretariaat1@robur58.com  

Hilversum Hurricanes, Hilversum dubbelhonk@planet.nl  

Adegeest, Voorschoten Sportzaken@hsv-adegeest.nl  

Jeka, Breda wedstrijdsecretariaat@hscjeka.com  

Gryphons, Rosmalen Cootje41@hotmail.com  

Wassenaar, Wassenaar twigt@ziggo.nl  

Blue Birds, Delft jeugd@bluebirds.nl  

Herons, Heerhugowaard Tc@herons.nl  

Kinheim, Haarlem Kootje14@planet.nl  

Houten Dragons, Houten wedstrijdsecretaris@houtendragons.nl  

Planning 

Datum Actie Wie 

5 jan  Verenigingen kunnen zich aanmelden voor de 
organisatie van een toernooi via website 

Corinne/communicatie 

1 april Gastverenigingen toernooien toewijzen Corinne/Ruud 

20 april Draaiboek beschikbaar voor verenigingen Corinne 

1 mei Inschrijving toernooien openen Corinne/Daan/Ruud 

 Planning toernooien in Sportlink Ruud 

15 mei Wedstrijdschema per toernooi klaar Ruud/Gijs 

   

   

mailto:gijs.selderijk@knbsb.nl
mailto:corinne.van.de.griendt@knbsb.nl
mailto:competitie@knbsb.nl
mailto:communicatie@knbsb.nl
mailto:adrie.hellings@ziggo.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat1@robur58.com
mailto:dubbelhonk@planet.nl
mailto:Sportzaken@hsv-adegeest.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@hscjeka.com
mailto:Cootje41@hotmail.com
mailto:twigt@ziggo.nl
mailto:jeugd@bluebirds.nl
mailto:Tc@herons.nl
mailto:Kootje14@planet.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@houtendragons.nl
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Toernooioverzicht 

Planning Locatie Max Teams 

13-jun Herons 8 teams 

 Kinheim 12 teams 

 Adegeest 8 teams 

 Robur '58 12 teams 

  40 teams 

   
20-jun Gryphons 8 teams 

 Wassenaar 8 teams 

 Houten Dragons 8 teams 

  24 teams 

   
27-jun Hilversum Hurricanes 8 teams 

 Jeka 4 teams 

 Blue Birds 12 teams 

  24 teams 

   
4-jul Hilversum Hurricanes 8 teams 

 Adegeest 8 teams 

  16 teams 

   
11-jul Starlights 12 teams 

 Robur '58 12 teams 

  24 teams 

 

Inschrijven voor de toernooien kan vanaf 1 mei via de website, pagina Pilot Softbal Aspiranten Enkels 2021 

 

https://www.knbsb.nl/sportaanbod/pilot-softbal-aspiranten-enkels-2021/
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Taakverdeling 

De KNBSB is verantwoordelijk voor het organiseren van de reguliere competitieronden. De gastverenigingen die 

een toernooi op hun veld organiseren zijn op de betreffende toernooidag verantwoordelijk voor het goed laten 

verlopen van het toernooi. 

KNBSB Gastvereniging 

▪ Planning toernooien. 
▪ Inschrijvingen gastverenigingen. 
▪ Reserveren accommodaties. 
▪ Ondersteuning op maat (o.a. wedstrijdschema). 
▪ Inschrijving teams. 
▪ Landelijke promotie via website en social media. 

 

Faciliteren toernooi 
▪ Samenstellen wedstrijdschema. 
▪ Contact deelnemende teams. 
▪ Beschikbaarheid en bezetting clubhuis. 
▪ Beschikbaarheid (schone) kleedruimte. 
▪ Prepareren speelveld(en).  
▪ Coördinatie toewijzen scheidsrechters. 
▪ Organisatie side events (optioneel). 

 
(Regionale) promotie 
▪ Inzet vrijwilliger ten behoeve van social media. 
▪ Lokale media-aandacht via krant(en) en wijkbladen 
▪ Uitnodigen vriendinnen en meisjes uit de wijk 

(flyeren) 

  

Samenstellen wedstrijdschema 

De KNBSB kan de organiserende verenigingen ondersteunen bij het maken van het wedstrijdschema. Het schema 
is afhankelijk van de beschikbare ruimte, beschikbare tijd en het aantal deelnemende teams.  

Het uitgangspunt is: 
▪ Leuke wedstrijden spelen met leeftijdsgenoten en met plezier samen sporten en een dagje optrekken. 
▪ Elk team speelt per toernooidag minimaal drie wedstrijden. 
▪ Er wordt geen Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) ingevuld.  
▪ Er worden geen uitslagen en standen bijgehouden. 

Voorbeeld schema’s 

1. 3 teams op 1 veld (1 poule) of 6 teams op 2 velden (2 poules) of 9 teams op 3 velden (3 poules): 
2. 4 teams op 1 velden (1 poule) of 8 teams op 2 velden (2 poules) of 12 teams op 3 velden): 

3. Combinatie van 1 en 2: 3 teams op 1 veld (1 poule) en 4 teams op 1 veld (1 poule): 

Accommodatie 

De gastvereniging zorgt voor het vooraf afgesproken aantal geprepareerde speelvelden en de beschikbaarheid 
van schone kleedkamers.  

Het clubhuis is minimaal één uur voor aanvang van de eerste wedstrijd geopend, zodat de teams kunnen worden 
ontvangen, tot minimaal één uur na afloop van de laatste wedstrijd. We vragen aandacht voor gezonde 
sportvoeding. Laat je als vereniging inspireren op gezonde sportvoeding. Tijdens de duur van het toernooi mag er 
geen alcohol worden verkocht of geschonken.  

De (kantine)inkomsten komen volledig ten goede van de organiserende vereniging. 

Coördinatie scheidsrechters 

De gastvereniging wijst een coördinator aan voor het toewijzen van teams die twee scheidsrechters voor een 
wedstrijden moeten leveren. Bij elke wedstrijd moeten twee scheidrechters van een team actief zijn; een ouder 
en een speelster. De ouder en speelster bepalen in onderling overleg wie plaatscheidsrechter en wie 

https://teamfit.nl/sportevenementen/eten-drinken
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veldscheidsrechter is. De ouder is (samen met de deelnemende coaches) verantwoordelijk voor het goed laten 
verlopen van de wedstrijd (een gedeelde verantwoordelijkheid). Dit is een mooi platvorm om onervaren 
(jeugd)scheidrechters ervaring op te laten doen zonder druk of stress omdat er een ouder bij betrokken is en het 
vriendschappelijke wedstrijden zijn. Nogmaals de coaches helpen de scheidrechters met het goed uitvoeren van 
hun taak.  

Side-events  

Het is leuk als er voor de deelneemsters naast softballen ook side-events worden georganiseerd. Dat is echter 
geen must. Denk hierbij aan spelletjes in en rondom het clubhuis: clinics door seniorenspeelsters, snelheid meten 
(speedgun), doelwerpen, spelregel quiz, enz. 

PR en communicatie  

Informeer de lokale pers dat er een leuk jeugdtoernooi bij jouw vereniging plaatsvindt waar ook vriendinnetjes 
van de speelsters en meisjes uit de wijk aan mee mogen doen. Zij kunnen aansluiten bij de deelnemende teams. 

Nogmaals het gaat leuke wedstrijden spelen met leeftijdsgenoten en met plezier samen sporten en een dagje 
optrekken. Uitslagen zijn niet van belang.  

Social Media 

Besteed aandacht aan social media. Zorg dat een vrijwilliger regelmatig beeldmateriaal post op de pagina van 
jouw vereniging. Je kunt hiervoor instagram en facebook gebruiken.  

Gebruikt hierbij de #SoftbalFun  


