
 
 

 

Aan Alle KNBSB-verenigingen met BeeBall- en Honkbal Pupillen-teams 

Van Competitiezaken 

CC Kolom Breedtesport en Competitiecoördinatoren 

Datum 13 februari 2014 

Onderwerp Twee inschrijfmomenten en twee competitieperiodes BeeBall en Honkbal Pupillen 

 2
e
 en 3

e
 klasse – UPDATE vanwege uitbreiden pilot naar Softbal Pupillen 1

e
 klasse 

 

 

In het seizoen 2013 is de KNBSB een pilot gestart voor BeeBall, waarbij de speelronden in twee delen waren 

opgesplitst. Daardoor konden verenigingen halverwege het seizoen via een tweede inschrijfmoment extra teams 

inschrijven of hun Rookie team inschrijven als Major team (of andersom). Voor het seizoen 2014 gaan we deze 

mogelijkheid  uitbreiden naar de teams in de competities Honkbal Pupillen 2
e
 en 3

e
 klasse en Softbal Pupillen 1

e
 

klasse.  

Concreet, in 2014 is er voor de BeeBall speelronden en de competities Honkbal Pupillen 2
e
 en 3

e
 klasse en Softbal 

Pupillen 1
e
 klasse een tweede inschrijfmoment en splitsen we daarmee de speelronden/competities in twee delen 

op. 

 

Een inschrijfmoment per seizoen 

Al jaren kunnen verenigingen rond december/januari hun teams voor het nieuwe seizoen inschrijven, worden de 

poules ingedeeld en worden de competitieprogramma’s voor het hele seizoen gemaakt. Het is voor verenigingen 

niet mogelijk om gedurende het seizoen een nieuw team in te schrijven en aan de competitie te laten deelnemen. 

Als nieuwe leden bij een vereniging instromen kunnen die alleen via reeds bestaande teams in de competitie gaan 

meespelen. De afgelopen jaren kregen we gedurende het seizoen regelmatig verzoeken van verenigingen binnen 

om een extra team aan de competitie te laten deelnemen. Praktisch gezien was dat niet mogelijk, omdat 

bijvoorbeeld de competitieprogramma’s al helemaal tot het einde van het seizoen waren gepland. 

 

BeeBall-pilot 

Naar aanleiding van de vele signalen vanuit verenigingen zijn we in seizoen 2013 gestart met een pilot in de 

BeeBall-competitie. Tijdens deze pilot deden aan het eerste deel van de BeeBall-competitie (bestaande uit 10 

competitiewedstrijden) 133 teams mee. Deze competitie liep tot de zomerstop. Voor het tweede deel van de 

competitie moesten de verenigingen hun teams opnieuw inschrijven en konden extra teams worden 

ingeschreven, maar konden ook Rookies teams naar Majors (of andersom) worden geplaatst. Voor dit tweede 

competitiedeel hebben zich 146 teams aangemeld. Deze competitie, bestaande uit 5 speelronden, werd na de 

zomerstop gespeeld. 

 

Uitbreiden pilot  

In het najaar 2013 is de BeeBall-pilot in diverse doelgroep-overleggen en binnen de werkgroep Softbal besproken. 

Naar aanleiding van de positieve reacties van de verenigingen en de zichtbare groei in het aantal deelnemende 

teams heeft Competitiezaken een voorstel gemaakt in seizoen 2014 een soortgelijke pilot op te starten in de 

Honkbal Pupillen 2
e
 en 3

e
 klasse en Softbal Pupillen 1

e
 klasse. Ook in die klassen willen we een tweede 

inschrijfmoment creëren.  

 

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. Met het uitbreiden van de pilot willen we ervaren of dit tweede inschrijfmoment in 

een seizoen zorgt voor een groei van het aantal pupillenteams in de competitie en daarmee dus ook zorgt voor 

een groei in het aantal leden. 

 

De Kolom Breedtesport heeft in november 2013 met het voorstel ingestemd. 



 
 

 

Twee inschrijfmomenten en twee competitieperiodes 

Het seizoen 2014 wordt in twee periodes opgeknipt: 

Categorie Inschrijfmoment teams Competitieperiode Aantal 

wedstrijden 

BeeBall Rookies / Majors 2 december 2013 t/m 19 januari 12 april t/m 13 juli 10 

Honkbal Pupillen 2
e
 / 3

e
 klasse 2 december 2013 t/m 19 januari 12 april t/m 20 juli 12 

Softbal Pupillen 1
e
 klasse 2 december 2013 t/m 19 januari 12 april t/m 20 juli 12 

 

BeeBall Rookies / Majors 1 juni t/m 30 juni 2014 30 augustus t/m 5 oktober 5 

Honkbal Pupillen 2
e
 / 3

e
 klasse 1 juni t/m 30 juni 2014 30 augustus t/m 5 oktober 5 

Softbal Pupillen 1
e
 klasse 1 juni t/m 30 juni 2014 30 augustus t/m 5 oktober 5 

 

Belangrijke data 

Hieronder vindt u een overzicht met belangrijke data die betrekking hebben op deze pilot. Noteert u 

onderstaande data: 

COMPETITIEPERIODE 1 

Nr Wanneer Wat gebeurt er Door wie 

1 2 december 2013 t/m 19 januari 

2014 

Inschrijven teams voor Honkbal Pupillen 

2e / 3e klasse, Softbal Pupillen 1
e
 klasse 

en BeeBall Rookies / Majors 

Verenigingen 

2 20 januari t/m 31 januari Voorlopige poule-indelingen maken Competitiezaken 

3 1 februari t/m 14 februari Voorlopige poule-indelingen controleren Verenigingen 

4 17 februari Definitieve poule-indelingen publiceren Competitiezaken 

5 17 februari t/m 28 februari Voorlopige competitieprogramma’s 

opstellen 

Competitiecoördinatoren 

6 1 maart t/m 30 maart Voorlopige competitieprogramma’s 

controleren 

Verenigingen 

7 31 maart Definitieve competitieprogramma’s 

publiceren 

Competitiezaken 

8 12 april t/m 13/20 juli Wedstrijden spelen competitieperiode 1  

 

COMPETITIEPERIODE 2 

Nr Wanneer Wat gebeurt er Door wie 

1 1 juni t/m 30 juni Inschrijven teams voor Honkbal Pupillen 

2e / 3e klasse, Softbal Pupillen 1
e
 klasse 

en BeeBall Rookies / Majors 

Verenigingen 

2 1 juli t/m 8 juli Voorlopige poule-indelingen maken Competitiezaken 

3 9 juli t/m 20 juli Voorlopige poule-indelingen controleren Verenigingen 

4 21 juli Definitieve poule-indelingen publiceren Competitiezaken 

5 21 juli t/m 3 augustus Voorlopige competitieprogramma’s 

opstellen 

Competitiecoördinatoren 

6 4 augustus t/m 24 augustus Voorlopige competitieprogramma’s 

controleren 

Verenigingen 

7 25 augustus Definitieve competitieprogramma’s 

publiceren 

Competitiezaken 

8 30 augustus t/m 5 oktober Wedstrijden spelen competitieperiode 2  

    

 



 
 

 

Voor- en nadelen 

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

nadelen op een rij: 

Voordelen Nadelen 

Nieuwe teams (leden) kunnen tijdens het seizoen 

instromen. 

Afgelaste wedstrijden competitieperiode 1 moeten 

voor de zomerstop worden ingehaald. 

Te sterke / zwakke teams kunnen voor competitie-

periode 2 in een hogere / lagere klasse worden 

ingeschreven. 

Mogelijk wordt niet elke tegenstander in gelijke 

verhouding thuis-uit ontmoet. Kans bestaat om ene 

tegenstander meer dan andere tegen te komen. 

Mogelijkheid om twee keer in een seizoen met een 

team eerste in een poule te worden. 

Extra administratieve werkzaamheden voor 

wedstrijdsecretariaten en Competitiezaken. 

 Werkzaamheden voor competitieperiode 2 moeten 

rond en in zomerperiode worden uitgevoerd. 

 

Ervaringen 

Zoals gezegd betreft dit een pilot en willen we aan het einde van het seizoen graag van uw vereniging horen wat 

uw ervaringen zijn. Noteert u vast de datum van het Jeugddoelgroep-overleg in uw agenda: 

zaterdag 25 oktober 2014. 

 

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

 

  


