
 
 

 

Aan Alle KNBSB-verenigingen in de Wedstrijdsport 

Van Competitiezaken 

CC Kolom Breedtesport en Competitiecoördinatoren 

Datum 14 februari 2014 

Onderwerp Wedstrijdsport-competities met maximaal 18 competitiewedstrijden 

 

 

In het beleidsplan van de KNBSB is de doelstelling vastgelegd om tot en met 2016 groei in het ledenaantal te 

realiseren tot 25.000 leden. Om deze doelstelling te kunnen halen is het behouden van bestaande 

Wedstrijdsport-leden en het aantrekken van nieuwe leden voor de Wedstrijdsport essentieel. Onze sporten zullen 

daarom bij de behoeften van deze leden moeten (blijven) aansluiten. 

 

Behoeften van onze leden 

De afgelopen jaren bemerken we dat in de lagere seniorenklassen en in de meeste jeugdklassen onder andere het 

volgende leeft: 

1. Leden willen een ruime zomerstop, geen wedstrijden tijdens feestdagen, het seizoen niet te vroeg in april 

starten en niet te lang in oktober doorgaan. 

2. Leden willen niet te veel máár ook niet te weinig wedstrijden. 

 

Ad 1) Rekening houdend met de wensen van onze doelgroepen is er op de speelkalender in een seizoen maar een 

beperkt aantal speelmomenten beschikbaar. Een zomerstop van minimaal vijf weekenden wordt als zeer 

wenselijk gezien. Feestdagen moeten zoveel als mogelijk vrijgehouden worden van competitie. Vanwege de 

steeds langer doorlopende, gure winterse omstandigheden heeft vroeg starten in april niet de voorkeur. Vanwege 

de intredende herfst is lang doorspelen in oktober niet mogelijk/wenselijk. Zie bijlage 1 voor een voorbeeld van 

de speelkalender voor seizoen 2014. 

 

Ad 2) Het aantal in te plannen competitiewedstrijden is altijd afhankelijk van het aantal teams in een poule. Bij 

een poule met bijvoorbeeld 10 teams kan er een hele competitie van 18 speelronden en 18 wedstrijden worden 

ingepland. Alle teams spelen dan een keer thuis en een keer uit tegen elkaar. 

De afgelopen jaren merken we dat het aantal teams in een poule, door meerdere omstandigheden, nog wel eens 

verschillend kan zijn. Daarmee loopt het aantal wedstrijden per poule ook sterk uiteen. Binnen de Wedstrijdsport 

(zowel senioren en jeugd) hebben we daarover vele vragen en opmerkingen van verenigingen en leden 

ontvangen. 

Sommige verenigingen/leden vinden het voldoende om 14 wedstrijden te spelen, andere hebben liever een 

minimum aantal van 18 wedstrijden. 20 of 21 wedstrijden wordt regelmatig veel te veel gevonden. 

 

Aantal teams 

in een poule 

Aantal speelrondes per 

team 

Aantal competitiewedstrijden per team 

 

6 15 of 20 15 of 20 

7 14 of 21 12 of 18 (elk team respectievelijk 2 of 3 weekenden vrij) 

8 14 of 21 14 of 21 

9 18 16 (elk team is 2 weekenden vrij) 

10 18 18 

 

Als een team in een poule zich voor aanvang of tijdens het seizoen ook nog eens terugtrekt, verminderd het 

aantal competitiewedstrijden ook nog eens. De afgelopen jaren hebben we soms poules gezien waarin slechts 12 

competitiewedstrijden per team konden worden gespeeld. 

 

 

 



 
 

 

Vast aantal competitiewedstrijden 

Naar aanleiding van de vele signalen vanuit verenigingen en van leden hebben we in het najaar 2013 in diverse 

doelgroep-overleggen met de verenigingen/leden een voorstel besproken om met een vast aantal 

competitiewedstrijden te gaan werken. Op dat voorstel is positief gereageerd. 

 

De kolom Breedtesport heeft daarom bepaald dat in diverse Wedstrijdsport-senioren klassen waarin geen 

promotie/degradatie plaatsvindt én in de meeste jeugdklassen voor alle teams 18 competitiewedstrijden worden 

ingepland, ongeacht het aantal teams in de poule. Ook bij het tussentijds terugtrekken van een team streven we, 

indien mogelijk, naar het blijven spelen van 18 competitiewedstrijden. 

 

Klassen 

In seizoen 2014 wordt in de volgende klassen maximaal 18 competitiewedstrijden ingepland: 

1. Honkbal Senioren  - 4
e
 klasse en lager 

2. Softbal Dames - 4
e
 klasse en lager 

3. Softbal Heren - 3
e
 klasse en lager 

4. Honkbal Jeugd - alle klassen (met uitzondering van de Honkbal Junioren Topklasse) 

5. Softbal Jeugd - alle klassen 

 

Voor- en nadelen 

Wij realiseren ons dat deze wijziging voor- en nadelen met zich meebrengt. Hieronder zetten we een aantal voor- 

en nadelen op een rij: 

Voordelen Nadelen 

Elk team speelt 18 competitiewedstrijden, ongeacht 

het aantal teams in een poule. Dit aantal wedstrijden 

wordt vaak als meest gewenste aantal genoemd. 

Mogelijk speelt een team niet evenveel wedstrijden 

tegen elke tegenstander. Bijvoorbeeld: tegen de ene 

tegenstander wordt twee keer gespeeld en tegen de 

andere drie keer.  

Speelvrije weekenden en zomervakantie zoveel als 

mogelijk aansluitend bij behoeften doelgroepen. 

 

 

Ervaringen 

Wij realiseren ons dat deze wijziging wennen zal zijn. Aan het einde van het seizoen willen we graag van uw 

vereniging/leden horen wat de ervaringen zijn. Noteert u vast de datum van het doelgroep-overleg in uw agenda: 

zaterdag 25 oktober 2014. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Competitiezaken: competitie@knbsb.nl. 

 


