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Aan Alle Honkbal- en Softbalverenigingen 
Van Kolom Breedtesport 
Datum 23 oktober 2017 
Onderwerp Besluitvorming over definitieve reglementswijzigingen Wedstrijdsport-competities 

Jeugd en Senioren seizoen 2018 
 

INLEIDING 
Op 13 september 2017 heeft de Kolom Breedtesport1 een pakket aan voorgenomen wijzigingen in het Reglement 
van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 gepubliceerd. Vervolgens hebben er 10 cluster(doelgroep) bijeenkomsten 
in de 10 KNBSB-clusters plaatsgevonden. Tijdens die bijeenkomsten is uitgebreid met de KNBSB-leden over de 
voorgenomen wijzigingen gesproken. 
Mede naar aanleiding van die bijeenkomsten is de Kolom Breedtesport onlangs tot definitieve besluitvorming 
voor het seizoen 2018 gekomen. De Kolom heeft besloten sommige voorgenomen wijzigingen niet door te zetten 
en andere voorgenomen wijzigingen wel. In dit document vindt u meer informatie over de reacties in de 
cluster(doelgroep)bijeenkomsten en de definitieve wijzigingen. 
 

AANTAL BEZOEKERS CLUSTER(DOELGROEP)BIJEENKOMSTEN 
In de periode 20 september tot en met 16 oktober 2017 hebben de KNBSB-accountmanagers Corinne van de 
Griendt, Hans Verwaaijen en Roy Vink tien cluster(doelgroep)bijeenkomsten verspreid over heel Nederland 
georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten zijn in totaal 94 verenigingen en 233 leden aanwezig geweest. Alle 
bijeenkomsten zijn tevens bijgewoond door leden van het Bondsbestuur en leden van de Kolom Breedtesport. 
Deze ronde clusterbijeenkomsten is een van de best bezochte rondes van de afgelopen jaren. We zijn uiteraard 
zeer verheugd dat zo veel mensen de tijd hebben genomen om tijdens de bijeenkomsten te komen meepraten. 
Deze bijeenkomsten hebben ons daardoor veel waardevolle informatie en inzichten opgeleverd. Wij bedanken 
iedereen die bij een of meerdere bijeenkomsten aanwezig is geweest! 
 

EVALUATIE SEIZOEN 2017 
Elke cluster(doelgroep)bijeenkomst is gestart met een terugblik op seizoen 2017. Er werden vele positieve en 
verbeterpunten aangehaald. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal punten die in meerdere 
bijeenkomsten werden genoemd: 

 

• Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 
Veel leden zijn zeer te spreken over het gebruik van het DWF. De overschakeling naar de nieuwe KNBSB 
Competitie-app was te laat gecommuniceerd. Dat klopt! Competitiezaken had eerder moeten 
communiceren over de introductie van de KNBSB Competitie-app. Overigens is de app alleen qua 
vormgeving gewijzigd. Functioneel is de app (vrijwel) volledig hetzelfde gebleven. 
 

• Herindelen van competities 
De ervaringen en meningen over de ‘voorcompetities van 5 wedstrijden’ bij enkele Honkbal Jeugdklassen 
zijn wisselend. Ditzelfde geldt voor het herindelen rond de zomerstop in sommige Honkbal/Softbal 
Jeugdklassen. De redenen om met deze herindelingen te gaan werken (= inspelen op niveauverschillen 
tussen teams) wordt door vrijwel iedereen begrepen. Maar het herindelen heeft ook nadelen en leidt bij 
veel verenigingen tot met name praktische problemen. Dit heeft geleid tot een heroverweging bij de 
Kolom over het wel/niet doorgaan met herindelingen. Zie verderop voor de besluitvorming over dit 
onderwerp voor seizoen 2018. 
 

                                                           
1 Binnen de KNBSB-organisatie is de Kolom Breedtesport (bestaande uit vrijwillige KNBSB-leden vanuit de 10 clusters) in 
samenwerking met de medewerkers van het Bondsbureau verantwoordelijk voor het vaststellen van het Reglement van 
Wedstrijden (RvW) Wedstrijdsport, zowel voor de Jeugd als de Senioren. 
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• Niet-opkomen teams 
Het lijkt een landelijke trend dat steeds meer teams op het laatste moment voor een wedstrijd afzeggen. 
Dat zorgt voor veel teleurstelling bij spelers en coaches, maar leidt ook tot irritaties tussen verenigingen 
bij het herplannen van dergelijke wedstrijden. Hoewel er al (strenge) regels voor het behandelen van een 
niet-opkomen van een team bestaan, werd in vele bijeenkomsten gevraagd om strengere regels. 
Competitiezaken gaat hier naar kijken. We komen hier nog op terug. 
 

• Planning van de competities 
In alle bijeenkomsten kwam het inplannen van de competitiewedstrijden in alle verschillende 
leeftijdscategorieën en klassen ter sprake. Het ging dan onder andere over: 

o de (over)volle speelkalender; 
o de soms te grote reisafstanden; 
o de te lange zomerstop (anderen vonden de zomerstop juist weer te kort); 
o het tevreden zijn met het spelen tijdens feestdagen (anderen willen juist niet spelen tijdens dat 

soort dagen); 
o de beperkte mogelijkheden voor het inhalen van afgelaste wedstrijden; 
o het willen doorspelen tot eind oktober (anderen vinden juist dat eind september het seizoen er 

wel op zit). 
 

• Pilot coachpitch bij Softbal Pupillen 
De in 2017 gestarte pilot is succesvol en levert snelle wedstrijden op waarin veel wordt geslagen en veel 
veldacties plaatsvinden. De deelnemende verenigingen zijn zeer positief. Er zijn echter ook verenigingen 
die, vooral in het kader van opleiden van werpsters, willen vasthouden aan de traditionele vorm van 
werpen. Zie verderop voor de besluitvorming over dit onderwerp voor seizoen 2018.  
 

• Wens voor instellen vaste speeldag 
In verschillende bijeenkomsten werd nadrukkelijk de wens geuit te komen tot vaste speeldagen, 
bijvoorbeeld voor de Honkbal Jeugd en de Softbal Jeugd. Velen waren het daar mee eens. Echter, bij 
doorvragen op dat onderwerp kwamen toch ook de nodige (individuele) wensen en bezwaren 
bovendrijven. De ene vereniging wil dit, de ander vereniging dat en weer een andere vereniging wil het 
zus en zo. Kortom, een onderwerp dat velen steunen, maar waar ook veel haken en ogen aan zitten. De 
Kolom gaat hier verder onderzoek naar doen. 

 

PLANNEN KOLOM BREEDTESPORT VOOR 2018 
Als tweede onderwerp stonden de plannen van de Kolommen Honkbal Topsport, Softbal Topsport en 
Breedtesport (verantwoordelijk voor de Wedstrijdsport-competities) op de agenda. In dit document geven we 
alleen een terugkoppeling op de Breedtesport-plannen. 
 
Vanuit de ‘Grand Slam! Ambitie’ van de KNBSB (zie 
plaatje hiernaast) heeft de Kolom Breedtesport een 
aantal aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachts-
punten vormen de basis voor het beleid van de Kolom: 

1. De Wedstrijdsport-competities zodanig 
inrichten dat deze ‘sportplezier voor iedereen’ 
aanbieden. Door wijzigingen in wedstrijdregels 
en competitiebepalingen stimuleren dat elke 
speler voldoende innings kan spelen. 

2. In elke leeftijdscategorie streven naar een 
‘gezonde’ piramidestructuur. 
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3. De Wedstrijdsport zodanig inrichten dat (zeer) grote niveauverschillen binnen een leeftijdscategorie 
worden beperkt. Het inschrijven en indelen van teams op het juiste niveau draagt bij aan sportplezier 
voor iedereen! 

4. De duur van een wedstrijd (reizen, voorbereiding en wedstrijd) zodanig inrichten dat aan de behoeftes 
van bestaande en nieuwe leden tegemoet wordt gekomen. 

5. Bij het doorvoeren van wijzigingen is het streven het spel sneller en aantrekkelijker te maken. 
6. In aanbevelingen en regelgeving inspelen op de natuurlijke en geoefende vaardigheden van spelers in 

elke leeftijdscategorie. 
7. Samen met de doelgroep blijven zoeken naar mogelijkheden en alternatieven om langere en/of meerdere 

competities binnen een seizoen te spelen. 
 

DEFINITIEVE BESLUITVORMING 
Mede naar aanleiding van de cluster(doelgroep)bijeenkomsten is de Kolom Breedtesport onlangs tot definitieve 
besluitvorming gekomen. De Kolom heeft besloten sommige voorgenomen wijzigingen niet door te zetten en 
andere voorgenomen wijzigingen wel. Hieronder vindt u per leeftijdscategorie een overzicht van de wijzigingen 
voor 2018 en de bijbehorende motivaties. 
 
Honkbal Senioren 

• Honkbal Senioren Topklasse 
We gaan wel door met de vorming van een Topklasse in 2019. Vanwege de realisatie van een piramide-
structuur met een echte top worden de promotie/degradatieregelingen voor de gesloten klassen in 
seizoen 2018 zodanig opgezet dat in seizoen 2019 een Topklasse wordt gevormd. De geldende promotie/ 
degradatieregelingen worden uiterlijk 1 maart 2018 in de Competitiebepalingen 2018 gepubliceerd. 
 

• Honkbal Senioren 1e en 2e klasse 
Geen wijzigingen. Het voorstel om de verlenging bij reguliere competitiewedstrijden af te schaffen wordt 
niet doorgezet. Een verlenging wordt slechts zeer beperkt gespeeld. Dit blijft onderdeel van het spel in 
deze klassen. 
 

• Honkbal Senioren 3e klasse 
Het voorstel om de regelgeving in de ‘open’ 3e klasse gelijk te trekken met de regelgeving in de ‘open’ 4e 
en 5e klasse wordt niet doorgezet. De Kolom is van inzicht gewijzigd en houdt voortaan aan dat de 
hoogste ‘open inschrijvingsklasse’ qua regelgeving (zoveel als mogelijk) gelijk moet zijn aan de ‘gesloten 
klasse’ daarboven (in dit geval de Honkbal Senioren 2e klasse). Daarmee behouden we een betere 
mogelijkheid tot doorstroming van 3e klasseteams naar de 2e klasse. 
Dit betekent concreet dat de regels in de 3e klasse in 2018 hetzelfde zijn als in 2017. De wedstrijdduur 
blijft 9 innings en de automatische nul en de aangewezen slagman worden niet afgeschaft. Tevens wordt 
er niet met de regel ‘Alle spelers in de slagvolgorde en onbeperkt wisselen’ gewerkt. 

 
Honkbal Jeugd 

• Herindelen van Honkbal én Softbal én BeeBall Jeugdcompetities: 
Zoals eerder in deze memo gemeld, heeft binnen de Kolom Breedtesport een heroverweging over het 
wel/niet doorgaan met herindelingen (voorcompetities en splitsing van competities rondom de 
zomerstop) plaatsgevonden. Naast verschillende voordelen brengen herindelingen ook vele nadelen met 
zich mee. Dit heeft de Kolom ertoe gebracht in 2018 geen herindelingen meer te laten uitvoeren in de: 

o Honkbal Junioren 2e, 3e en 4e klasse 
o Honkbal Aspiranten 2e en 3e klasse 
o Softbal Junioren 2e klasse 
o Softbal Aspiranten 2e klasse 
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In deze klassen worden aan het begin van het seizoen 2018 per team direct 18 competitiewedstrijden 
gedurende de looptijd van het hele seizoen, tot in oktober 2018, ingepland. Dit komt overeen met de 
competitieopzet van seizoen 2016 en vroeger. 
 
In 2018 worden nog wel herindelingen uitgevoerd in: 

o Alle jeugd leeftijdscategorieën Junioren/Aspiranten/Pupillen 1e klasse -> Om te komen tot een 
Kampioen van Nederland in een leeftijdscategorie. 

o Honkbal Pupillen 2e en 3e klasse, Softbal Pupillen 1e en 2e klasse, BeeBall Majors en BeeBall 
Rookies -> In verband met het 2e inschrijfmoment dat we al verschillende seizoenen met succes 
hanteren voor de instroom van nieuwe teams. 

 

• Honkbal Junioren/Aspiranten/Pupillen 1e klasse: 
Het voorstel om de regelgeving in alle jeugdklassen gelijk te trekken wordt niet doorgezet. De Kolom is 
van inzicht gewijzigd en houdt voortaan aan dat in de hoogste klasse in een leeftijdscategorie (= de 1e 
klasse) zo min mogelijk aanpassingen ten opzichte van de spelregels worden gehanteerd. Dit betekent dat 
de eerder aangekondigde regelwijziging ‘Alle spelers staan in de slagvolgorde en onbeperkt wisselen’ niet 
doorgaat. 
 
Het voorstel om de re-entry regel in de Aspiranten 1e klasse en Pupillen 1e klasse af te schaffen wordt wel 
doorgezet. 
 
Het voorstel tot wijziging van de naamgeving van de 1e klassen na de splitsing in ‘1e klasse Play-offs’ (in 
plaats van ‘Hoofdklasse’) wordt wel doorgezet. In 2017 heeft Competitiezaken gemerkt dat de 
naamgeving Hoofdklasse verwarrend is. Men denkt veelal dat dit een heel andere klasse is. De wijziging is 
verder ingegeven doordat binnen de honkbalcommunity de term Play-offs gangbaar is voor een splitsing 
in een competitie en om uiteindelijk te komen tot een kampioen. 

 

• Honkbal Junioren 2e klasse: 
Het voorstel om de regelgeving in de Junioren 2e klasse gelijk te trekken met de 3e en 4e klassen wordt 
wel doorgezet. Dit betekent concreet dat de volgende regels in de 2e klasse 2018 wijzigen ten opzichte 
van 2017: 

o Wedstrijdduur van 9 innings tot maximaal 120 minuten (was 150 minuten); 
o De mercy-rule komt te vervallen; 
o De re-entry regel komt te vervallen; 
o Alle spelers staan in de slagvolgorde en onbeperkt wisselen geldt. 

 

• Honkbal Pupillen 1e t/m 3e klasse: 
Het voorstel om het formaat van de speelbal naar 9,0 inch te wijzigen (was 8,5 inch) wordt wel doorgezet. 
Deze wijziging dient om de controle van de pitchers te verbeteren en daarmee dus ook de veiligheid te 
verhogen. 
Naar aanleiding van suggesties tijdens de cluster(doelgroep)bijeenkomsten is besloten in de Pupillen 3e 
klasse de toegestane speelbal te wijzigen naar een 9,0 inch zachte bal (was 8,5 inch). 
 
Het voorstel om in de Pupillen 3e klasse verplicht de gehele wedstrijd met een coachpitch te spelen wordt 
in aangepaste vorm wel doorgezet. De reden voor deze aanpassing is dat we het overleg tussen de 
coaches voorafgaand aan een wedstrijd willen stimuleren. We bieden daarom richtlijnen aan hoe een 
wedstrijd kan worden gespeeld. We streven ernaar dat de kinderen veel slaan, gooien, vangen en lopen 
en vooral veel plezier in de wedstrijd hebben. Daarom moeten de coaches van beide teams voorafgaand 
aan een wedstrijd met elkaar overleggen op welke wijze er wordt gespeeld. Er zijn 3 opties toegestaan: 
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1) Wedstrijd volledig coachpitch. 
2) Wedstrijd volledig werpen door speler met startcount 2-0 en bij 4 wijd een coachpitch. 
3) Wedstrijd starten met 60 minuten coachpitch en eindigen met 30 minuten werpen door 

speler met startcount 2-0 en bij 4 wijd een coachpitch. 
Als de coaches van beide teams voorafgaand aan een wedstrijd geen overeenstemming kunnen bereiken, 
dan geldt optie 3 als verplichting om de wedstrijd te spelen. 

 
Softbal Dames 

• Softbal Dames Topklasse: 
We gaan voorlopig nog niet door met de vorming van een Topklasse in 2019. Het versterken van de 1e en 
2e klasse tot volwaardige poules met voldoende teams is urgenter. Pas in seizoen 2020 of later gaan we 
wellicht over tot de vorming van een Topklasse. 
 

• Softbal Dames 2e klasse: 
Het voorstel om de regelgeving in de ‘open’ 2e klasse gelijk te trekken met de regelgeving in de ‘open’ 3e, 
4e en 5e klasse wordt niet doorgezet. De Kolom is van inzicht gewijzigd en houdt voortaan aan dat de 
hoogste ‘open inschrijvingsklasse’ qua regelgeving (zoveel als mogelijk) gelijk moet zijn aan de ‘gesloten 
klasse’ daarboven (in dit geval de Softbal Dames 1e klasse). Daarmee behouden we een betere 
mogelijkheid tot doorstroming van 2e klasseteams naar de 1e klasse. 
Dit betekent concreet dat de regels in de 2e klasse in 2018 hetzelfde zijn als in 2017. De wedstrijdduur 
blijft een ‘enkel’ van 7 innings, de automatische nul en de aangewezen flexspeelster worden niet 
afgeschaft en er wordt niet met alle speelsters in de slagvolgorde en onbeperkt wisselen gewerkt. 
 
Het voorstel om de verplichte speeldag zaterdag/zondag in seizoen 2018 te wijzigen naar elke dag van de 
week wordt aangepast. Om meer 3e en/of 4e klasseteams te stimuleren voor de 2e klasse in te schrijven is 
het met ingang van 2018 mogelijk om een team in de 2e klasse in te schrijven voor een: 

o 2e klasse weekendpoule; óf 
o 2e klasse midweekpoule. 

 

• Softbal Dames 3e klasse: 
Het voorstel om de regelgeving in de ‘open’ 3e klasse gelijk te trekken met de regelgeving in de ‘open’ 4e 
en 5e klasse wordt wel doorgezet. Dit betekent concreet dat de volgende regels in de 3e klasse 2018 
wijzigen ten opzichte van 2017: 

o Wedstrijdduur van 90 minuten; 
o Automatische nul is niet meer van toepassing; 
o Alle speelsters staan in de slagvolgorde en onbeperkt wisselen geldt; 
o Het is niet meer toegestaan met een aangewezen speelster te spelen. 

 
Binnen de Softbal Dames kennen we op dit moment 4 open klassen (2e t/m 5e). Door het teruglopende 
aantal teams bestond de 5e klasse in 2017 uit slechts 1 poule met 4 teams. De verwachting is dat in 2018 
geen teams meer in die 5e klasse worden ingedeeld. Door in de 2e klasse de ‘enkels’ van 7 innings te 
handhaven (en in de 3e klasse niet) EN in de 2e klasse ook midweekse poule(s) te gaan vormen, kunnen de 
sterkere 3e klasse-teams die enkels van 7 innings EN midweeks willen blijven spelen zich voor die 2e klasse 
gaan inschrijven. We blijven dus het aanbod behouden, alleen niet meer in de 3e maar in de 2e klasse. 
Daarmee hopen we de 2e klasse te versterken. De 3e en 4e klasse zijn dan voor de meer recreatieve 
speelsters. 
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Softbal Heren 

• Softbal Heren 2e klasse: 
Het voorstel om de regelgeving in de ‘open’ 2e klasse gelijk te trekken met de regelgeving in de ‘open’ 3e 
klasse wordt niet doorgezet. De Kolom is van inzicht gewijzigd en houdt voortaan aan dat de hoogste 
‘open inschrijvingsklasse’ qua regelgeving (zoveel als mogelijk) gelijk moet zijn aan de ‘gesloten klasse’ 
daarboven (in dit geval de Softbal Heren 1e klasse). Daarmee behouden we een betere mogelijkheid tot 
doorstroming van 2e klasseteams naar de 1e klasse. 
Dit betekent concreet dat de regels in de 2e klasse in 2018 hetzelfde zijn als in 2017. De wedstrijdduur 
blijft een ‘enkel’ van 7 innings, de automatische nul en de aangewezen flexspeler worden niet afgeschaft 
en er wordt niet met alle spelers in de slagvolgorde en onbeperkt wisselen gewerkt. 
 
Het probleem van te sterke Softbal Heren-teams die te laag inschrijven (of te zwakke teams die te hoog 
inschrijven), gaan we niet via een voorcompetitie van 5 wedstrijden en daarna een herindeling oplossen. 
De enkele, te sterke (of te zwakke) teams die te laag (of te hoog) blijven inschrijven worden in het 
voorjaar 2018 door Competitiezaken benaderd op basis van de eindstand in 2017. Met de betreffende 
vereniging zal worden overlegd over de mogelijkheden om over te stappen naar de 2e of 1e klasse. 

 
Softbal Jeugd 

• Herindelen van Honkbal én Softbal én BeeBall Jeugdcompetities: 
Zoals eerder in deze memo gemeld, heeft binnen de Kolom Breedtesport een heroverweging over het 
wel/niet doorgaan met herindelingen (voorcompetities en splitsing van competities rondom de 
zomerstop) plaatsgevonden. Naast verschillende voordelen brengen herindelingen ook vele nadelen met 
zich mee. Dit heeft de Kolom ertoe gebracht in 2018 geen herindelingen meer te laten uitvoeren in de: 

o Honkbal Junioren 2e, 3e en 4e klasse 
o Honkbal Aspiranten 2e en 3e klasse 
o Softbal Junioren 2e klasse 
o Softbal Aspiranten 2e klasse 

In deze klassen worden aan het begin van het seizoen 2018 per team direct 18 competitiewedstrijden 
gedurende de looptijd van het hele seizoen, tot in oktober 2018, ingepland. Dit komt overeen met de 
competitieopzet van seizoen 2016 en vroeger. 
 
In 2018 worden nog wel herindelingen uitgevoerd in de: 

o Alle Jeugd leeftijdscategorieën 1e klasse -> Om te komen tot een Kampioen van Nederland in een 
leeftijdscategorie. 

o Honkbal Pupillen 2e en 3e klasse, Softbal Pupillen 1e en 2e klasse, BeeBall Majors en Rookies -> In 
verband met het 2e inschrijfmoment dat we al verschillende jaren met succes hanteren voor de 
instroom van nieuwe teams. 

 

• Softbal Junioren/Aspiranten 1e klasse (voorheen U20 en U17): 
Met ingang van seizoen 2017 zijn de U20- en U17-klassen binnen de KNBSB-structuur van de Topsport 
naar de Wedstrijdsport overgeheveld. Deze klassen zijn daardoor niet meer gelabeld als topsport. 
Daarmee vallen deze klassen onder het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport. 
 
Het voorstel om de U20- en U17-klassen te hernoemen wordt wel doorgezet. In het kader van het 
eenduidig en gelijk opbouwen van de Softbal Jeugdklassen én de Honkbal Jeugdklassen in de 
Wedstrijdsport brengen we alle jeugdklassen qua naamgeving met elkaar in lijn: 1e klasse, 2e klasse, 3e 
klasse, etc. 

o De U20-klasse wordt daarom hernoemd naar ‘Softbal Junioren 1e klasse (dubbels)’. 
o De U17-klasse wordt daarom hernoemd naar ‘Softbal Aspiranten 1e klasse (dubbels)’. 
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Verder blijven alle regels voor deze 1e klassen (dubbels) in 2018 vrijwel gelijk aan de regels in 2017. Alleen 
verandert de leeftijdsgrens voor de Aspiranten iets ten opzichte van de U17. En de peildatum ligt 
voortaan weer op 1 oktober (was voorheen 31 december). 
 
De volgende opbouw geldt: 

JUNIOREN 

Naam klasse 2018 Enkels/ 
dubbels 

Verplichte 
speeldag 

 Naam klasse 2017 Enkels/ 
dubbels 

Verplichte 
speeldag 

Softbal Junioren 1e 
klasse (dubbels) 

Dubbels Zaterdag  Softbal U20 Dubbels Zaterdag 

Softbal Junioren 1e 
klasse (enkels) 

Enkels Niet van 
toepassing 

 Softbal Junioren 1e 
klasse 

Enkels Niet van 
toepassing 

Softbal Junioren 2e 
klasse (enkels) 

Enkels Niet van 
toepassing 

 Softbal Junioren 2e 
klasse 

Enkels Niet van 
toepassing 

 
ASPIRANTEN 

Naam klasse 2018 Enkels/ 
dubbels 

Verplichte 
speeldag 

 Naam klasse 2017 Enkels/ 
dubbels 

Verplichte 
speeldag 

Softbal Aspiranten 1e 
klasse (dubbels) 

Dubbels Zaterdag  Softbal U17 Dubbels Zaterdag 

Softbal Aspiranten 1e 
klasse (enkels) 

Enkels Niet van 
toepassing 

 Softbal Aspiranten 1e 
klasse 

Enkels Niet van 
toepassing 

Softbal Aspiranten 2e 
klasse (enkels) 

Enkels Niet van 
toepassing 

 Softbal Aspiranten 2e 
klasse 

Enkels Niet van 
toepassing 

 
De afgelopen weken hebben we een korte, digitale enquête onder de speelsters in de U20- en U17-
competities 2017 uitgevoerd. Het doel was te achterhalen welke voorkeur de speelsters zelf hebben als 
het gaat om het spelen van dubbelwedstrijden (‘dubbels’) of enkele wedstrijden (‘enkels’) op een dag. De 
resultaten van de enquête zijn als volgt: 

o Er zijn 290 speelsters aangeschreven. 
o Er zijn 154 enquêtes ingevuld. 
o De voorkeur van de speelsters: 

▪ Dubbels – 126x 
▪ Enkels – 12x 
▪ Maakt niets uit – 16x 

 
Naar aanleiding van deze uitkomst heeft de Kolom besloten in de Junioren en Aspiranten 1e klasse in 2018 
twee mogelijkheden aan te bieden: ‘dubbels’ en ‘enkels’. 
 
Verenigingen die in 2017 met een team in de U20- of U17-competitie (met dubbels) hebben 
meegespeeld, kunnen in 2018 sowieso voor de ‘1e klasse dubbels’ inschrijven. Verenigingen die in 2017 
niet met een team in de U20/U17 hebben gespeeld of met een team in de Junioren/Aspiranten 1e klasse 
enkele wedstrijden hebben gespeeld, kunnen in 2018 sowieso voor de ‘1e klasse enkels’ inschrijven. Een 
eventuele inschrijving voor de 1e klasse dubbels is alleen mogelijk na toestemming van Competitiezaken. 
Hiervoor moet een gemotiveerd verzoek worden ingediend. 
 
Het voorstel voor de verplichte speeldag op zondag voor de 1e klasse in seizoen 2018 (in plaats van de 
verplichte zaterdag bij de U20 en U17 in seizoen 2017) wordt niet doorgezet. 
 

• Softbal Junioren 2e klasse: 
Het voorstel om de extra bepalingen over honklopen af te schaffen wordt wel doorgezet. De reden 
hiervan is het gelijktrekken van de regels. 



 
 

8 

 

 

• Softbal Pupillen 1e en 2e klasse: 
Het voorstel om in de Pupillen 1e en 2e klasse verplicht de gehele wedstrijd met een coachpitch te spelen 
wordt in aangepaste vorm wel doorgezet. De reden voor deze aanpassing is dat we het overleg tussen de 
coaches voorafgaand aan een wedstrijd willen stimuleren. We bieden daarom richtlijnen aan hoe een 
wedstrijd kan worden gespeeld. We streven ernaar dat de kinderen veel slaan, gooien, vangen en lopen 
en vooral veel plezier in de wedstrijd hebben. Daarom moeten de coaches van beide teams voorafgaand 
aan een wedstrijd met elkaar overleggen op welke wijze er wordt gespeeld. Er zijn 3 opties toegestaan: 

1) Wedstrijd volledig coachpitch. 
2) Wedstrijd volledig werpen door speler met startcount 2-0 en bij 4 wijd een coachpitch. 
3) Wedstrijd starten met 60 minuten coachpitch en eindigen met 30 minuten werpen door 

speler met startcount 2-0 en bij 4 wijd een coachpitch. 
Als de coaches van beide teams voorafgaand aan een wedstrijd geen overeenstemming kunnen bereiken, 
dan geldt optie 3 als verplichting om de wedstrijd te spelen. 

 

BIJBEHORENDE BIJLAGEN 
Bij dit document behoren een aantal bijlagen die u per leeftijdscategorie een totaaloverzicht geven van de regels 
die in seizoen 2018 (naast of in plaats van de spelregels) van toepassing zijn. Het gaat om de volgende bijlagen: 

1. Overzicht Honkbal Seniorenbepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 
2. Overzicht Fastpitch Softbal Dames Seniorenbepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 

2018 
3. Overzicht Fastpitch Softbal Heren Seniorenbepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 
4. Overzicht Honkbal Jeugdbepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 (inclusief BeeBall) 
5. Overzicht Fastpitch Softbal Jeugdbepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 
6. Speelkalender Honkbal Wedstrijdsport 2018 
7. Speelkalender Softbal Wedstrijdsport 2018 

 

BIJEENKOMSTEN 
Tijdens de cluster(doelgroep)bijeenkomsten heeft u uitgebreid kunnen meepraten over de voorgenomen 
wijzigingen. Wij kunnen ons voorstellen dat u na de definitieve besluitvorming van de Kolom Breedtesport toch 
nog vragen heeft. Wij organiseren daarom nog één bijeenkomst in het Huis van de Sport in Nieuwegein waarin we 
alle definitieve wijzigingen aan u kunnen toelichten. 

• Woensdag 15 november 2017 om 19.30 uur in het Huis van de Sport in Nieuwegein 
 
Bijeenkomst Softbal Junioren en Aspiranten (inclusief voormalige U20 en U17) 
Door het hernoemen van de Softbal Jeugdklassen kunnen we ons voorstellen dat niet elke vereniging precies kan 
inschatten voor welke klasse een team moet worden ingeschreven. Speciaal voor alle verenigingen die een team 
in de Softbal Junioren en/of Aspiranten-klasse 2018 willen inschrijven, organiseren we daarom een bijeenkomst 
waarin u al uw vragen kunt stellen. 

• Maandag 4 december 2017 om 19.30 uur (locatie nog niet bekend vanwege onze verhuizing) 
 
Bijeenkomst Softbal Pupillen 
In 2017 is de pilot ‘Coachpitch’ in de Softbal Pupillen gehouden. We organiseren een bijeenkomst speciaal voor 
alle Softbal Pupillen-teams. Tijdens die bijeenkomst evalueren we de pilot van 2017, kijken we vooruit naar 
seizoen 2018 en geven een toelichting op de nieuwe speelmogelijkheden. Deze bijeenkomst wordt gehouden op:  

• Maandag 8 januari 2018 om 19.30 uur (locatie nog niet bekend vanwege onze verhuizing) 
 

VRAGEN 
Mocht u naar aanleiding van de documenten van de Kolom Breedtesport vragen hebben, dan kunt u deze stellen 
door een e-mail te sturen naar: breedtesport@knbsb.nl. 

mailto:breedtesport@knbsb.nl

