
 

 

Aan  Alle G-Honkbal verenigingen 

Van  KNBSB Bondsbureau 

Datum  Zaterdag 12 januari 2019 

Onderwerp Verslag doelgroep-overleg G-Honkbal 

 

 
Aanwezigen 

• Red Caps Leusden – Katy van Ree, Evelien en Melissa 

• Knickerbockers – Marijke Roest 

• Portland Poema’s – Laura de Jong en Mignon Vierstraete 

• Saints – Carina Ficken en André Ficken (tevens coördinator G-Honkbal KNBSB) 

• Amsterdam North Stars – Jos Peeters 

• Sparks Haarlem – Sandra Nypels en Frank Hooning 

• KNBSB – Roy Vink (manager Sportontwikkeling en Competitiezaken) 
 
Afwezig met kennisgeving 

• Herons – met kennisgeving 

• Only Friends – met kennisgeving 

• Niels de Lugt – met kennisgeving 

• Jeka – zonder kennisgeving 
 
------------------------------------ 
 
Opening en mededelingen 

• Roy feliciteert Jos Peeters van Amsterdam North Stars met de ontvangst van: 
o de Amsterdam Pluim tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Amsterdamse sportprijzen. 
o de Slugger Award van de KNBSB. 

• Sandra Nypels en Frank Hooning zijn bij het overleg aanwezig om te vertellen over hun initiatief rolstoel 
softbal. 

• De vereniging Herons heeft laten weten met het G-Honkbalteam te zijn gestopt vanwege het wegvallen 
van enkele begeleiders. 

 
Evaluatie 2018 en vooruitblik 2019 
Saints: 

• Afgelopen jaar is er weer met veel plezier getraind en gespeeld door de G-Honkballers van Saints. Aan de 
toernooien die er waren hebben ze deelgenomen. 

• In 2018 heeft de vereniging door tijdgebrek geen eigen toernooi georganiseerd. 

• Het plan is om in 2019 wel weer een eigen toernooi te organiseren. 
 
Portland Poema’s: 

• Onlangs is bekend geworden dat de vereniging een nieuwe, eigen accommodatie in Rotterdam gaat 
krijgen. Zodra die accommodatie gereed is, willen ze graag ook een eigen G-Honkbaltoernooi gaan 
organiseren. 

• Afgelopen jaar zijn ze bij de verschillende woongroepen langs geweest om goede afspraken te maken. 
Regelmatig zijn er problemen met het verkrijgen van vervoer. Daarnaast is de begeleiding rondom het 
team lastig te organiseren. Er gaan weinig ouders en/of begeleiding vanuit de woongroepen mee. De 
Poema’s vragen zich af hoe andere verenigingen voldoende trainers voor de trainingen en toernooien 
weten te krijgen. 



 

 

o Roy geeft aan dat de Dirk Kuyt Foundation een bus heeft rondrijden in de regio Rotterdam 
speciaal voor vervoer naar trainingen/wedstrijden/toernooien. Hij raadt de vereniging aan hier 
naar te informeren. Mogelijk kan de vereniging daar gebruik van maken.  

o Vanuit de groep wordt de inzet van scholieren die een maatschappelijke stage moeten doen 
geopperd. De kanttekening wordt wel gemaakt dat dergelijke scholieren wel ook weer begeleiding 
nodig hebben. Dus dat moet je als vereniging wel incalculeren. 

o Red Caps geeft aan dat zij lobbyen bij mensen op de club en in de persoonlijke omgeving van de 
gehandicapten. Mensen die affiniteit met de doelgroep hebben, willen er vaak ook wel tijd in 
steken. 

o Amsterdam North Stars gaat geregeld naar de instellingen voor dagbesteding toe en traint daar in 
de buurt op een veldje. Dat voorkomt vervoersissues. En vaak kunnen de begeleiders vanuit zo’n 
instelling dan makkelijker een helpende hand bieden, omdat zo’n training in de buurt van de 
instelling is. 

o Knickebockers vertelt dat zij momenteel een goede groep met spelers hebben en waarvan de 
ouders ook veel helpen. 

 
Amsterdam North Stars: 

• North Stars heeft een positief seizoen gehad waarin lekker is getraind en gespeeld. Bij alle toernooien zijn 
ze aanwezig geweest. 

• De vereniging is bezig om de betere en meer ervaren G-Honkballers onder te brengen bij reguliere 
competitie spelende teams. Daarvoor komen er momenteel vijf in aanmerking. 

 
Knickebockers: 

• De vereniging is trots dat een G-Honkbalster de overstap heeft kunnen maken naar een team dat in de 
reguliere competitie speelt. Dat gaat super goed. 

• Bij alle toernooien zijn ze aanwezig geweest en hebben ze met veel plezier gespeeld. 

• In februari 2018 hebben ze een eigen indoortoernooi georganiseerd. Daaraan hebben acht teams 
deelgenomen. In februari 2019 staat een nieuwe editie van dat indoortoernooi op het programma. 

• De G-Honkballers worden ook betrokken bij andere activiteiten binnen de vereniging, bijvoorbeeld 
bowlen. Dat zorgt voor binding en integratie! 

 
Red Caps: 

• Bij bijna alle toernooien zijn ze aanwezig geweest en is er met veel inzet en enthousiasme gespeeld. 

• De vereniging loopt aan tegen niveauverschillen tussen de teams, maar zeker ook binnen het team. Dit 
punt wordt door alle andere verenigingen herkend. 

 
Presentatie picto bord 
Tijdens het doelgroep-overleg in januari 2018 heeft Red Caps het voorstel gedaan te komen tot een magneetbord 
met een set pictogrammen. Aan de hand hiervan kunnen de G-activiteiten dan ook visueel aan de spelers worden 
uitgelegd, bijvoorbeeld bij een training of toernooi. 
 
André Ficken heeft zijn dochter Carina gevraagd een dergelijk bord en de pictogrammen te ontwikkelen. Carina 
presenteert tijdens dit overleg het bord en de pictogrammen. 
De aanwezigen zijn zeer te spreken over het resultaat. Er worden nog wat suggesties gedaan voor aanvullende 
pictogrammen. Carina pakt dat verder op. 
 
De volgende afspraken worden gemaakt: 

1. Elke vereniging krijgt een set pictogrammen. De kosten hiervan komen voor rekening van de KNBSB. 
2. Elke vereniging schaft zelf een magneetbord aan, zodat de keuze voor het formaat magneetbord zelf kan 

worden gemaakt. 



 

 

3. Als een vereniging meer sets met pictogrammen wil, dan kunnen die rechtstreeks bij Carina 
(carina.ficken@kpnmail.nl) worden besteld. De kosten hiervan komen voor eigen rekening van de 
vereniging. 

 
Aanvullend wordt nog gesproken over de mogelijkheid om foto’s van de spelers en begeleiders te plastificeren en 
van een magneetje te voorzien, zodat die ook op het magneetbord kunnen worden opgehangen. Carina heeft 
aangeboden om dit voor de verenigingen te verzorgen. Hierover wordt het volgende afgesproken: 

1. Elke vereniging die dit wil, kan hiervoor rechtstreeks contact met Carina (carina.ficken@kpnmail.nl) 
opnemen. De kosten van dergelijke geplastificeerde foto’s komen voor eigen rekening van de vereniging. 

 
Voorstellen voor aanvullende spelregels 
André heeft twee voorstellen voor aanvulling van de spelregels G-Honkbal. De reden hiervan is om de veiligheid 
beter te kunnen waarborgen en botsingen te voorkomen. Het gaat om de volgende twee spelregels: 

1. Het enkele eerste honk wordt vervangen door een dubbel eerste honk zoals dat ook in het  

reguliere softbal wordt gebruikt. Voor het dubbele honk gelden dezelfde regels als voor het reguliere 

softbal, zowel voor lopers als voor 1e honkspelers. 

➔ Dit moet ervoor zorgen dat de loper na de bal in het veld te hebben geslagen naar het 1e honk kan 
rennen en dit honk veilig en zonder botsingen kan bereiken terwijl de 1e honkman het honk ook 
gewoon kan vasthouden. 

 
2. Spelen met een safety homeplate: 

a. Van het eerste honk naar de thuisplaat wordt de lijn doorgetrokken tot 2,5 meter (= 8 ft). 

b. Vanaf het 3e honk wordt een lijn getrokken naar het einde van de 2,5 meter lijn. 

c. In de gevormde hoek kan een extra thuisplaat worden neergelegd. 

d. De 6 meter (= 20 ft) markering wordt het commitment punt genoemd. Als een loper dit punt 

passeert op weg naar de thuisplaat MOET de loper naar de thuisplaat en mag niet meer terug 

naar het 3e honk. 

e. Lopers die willen scoren mogen vanaf het derde honk de safety home plate (SHP) aanraken of de 

2,5 meter lijn passeren. De thuisplaat hoeft niet meer te worden aangeraakt. 

f. Als de geslagen bal naar de catcher wordt gegooid en deze brand de thuisplaat voordat de loper 

over de 2,5 meter lijn, of de SHP is, moet de loper UIT worden gegeven. 

g. Een botsing veroorzaken op de thuisplaat is niet meer toegestaan. Bij een botsing op de thuisplaat 

tussen catcher en loper, moet de loper UIT worden gegeven. 
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Tijdens het overleg worden beide voorstellen unaniem aangenomen. 
 
Speelkalender 2019 
André heeft een document met mogelijke speelweekenden voor G-Honkbaltoernooien opgesteld. Hij stuurt dit 
document rond en verzoekt elke vereniging die een toernooi wil organiseren zo snel mogelijk naar hem terug te 
reageren. Dan kan hij de speelkalender 2019 afmaken en weet iedereen op korte termijn welke toernooien 
wanneer worden gehouden. 
Op 2 februari 2019 wordt in elk geval het indoortoernooi van Knickebockers gehouden. 
 
De DKF Landelijke G-Honkbaldag is de afgelopen twee jaar tijdens de DKF Kampioenendag in Katwijk gehouden. 
Roy heeft met DKF afgesproken dat dit toernooi in 2019 mogelijk weer bij een vereniging kan worden 
georganiseerd. Tijdens het overleg wordt besloten om een open inschrijving te houden. Roy zorgt voor 
communicatie naar alle honkbal- en softbalverenigingen dat elke vereniging een ‘bid’ kan doen. Mogelijk is dit ook 
een stimulans voor verenigingen die overwegen om iets met G-Honkbal te gaan doen. Aan de organisatie van de 
Landelijke G-Honkbaldag hangt namelijk ook een subsidie vanuit de Dirk Kuyt Foundation. Misschien kan dit 
verenigingen over de streep trekken. 
 
De KNBSB gaat sowieso een G-Honkbaltoernooi organiseren tijdens de DKF Kampioenendag 2019. Deze dag wordt 
dit jaar gehouden op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei 2019, in Noordwijk (in plaats van Katwijk). Tijdens dit 
toernooi gaan we werken met ‘gemixte teams op sterkte’ (zie besprokene onder ‘Ingebrachte punten door 
verenigingen’). 
 
Mocht geen vereniging zich aandienen als organisator van de Landelijke G-Honkbaldag, dan is het altijd nog 
mogelijk om deze tijdens de DKF Kampioenendag te houden. 
 
Zodra de speelkalender 2019 gereed is, wordt deze op de KNBSB-site gepubliceerd. 
 
Ingebrachte punten door verenigingen 
Red Caps: 
Katy vertelt door Ginger de Weert te zijn benaderd over een nieuwe G-Honkbalclinic tijdens Baseball Against 
Cancer 2019. De organisatie van BAC wil deze clinic houden op dinsdag 30 april van 10.00 tot 16.00 uur 
(inschrijfgeld EUR 25,00 per deelnemer). 
Besproken wordt dat het lastig is om de G-Honkballers op een doordeweekse dag in Hoofddorp te krijgen. Katy 
mailt Ginger met het voorstel om ergens in het najaar een clinic of activiteit in het weekend te organiseren. Dat 
zou beter uitkomen. 
 
Portland Poema’s: 
‘Het grote niveauverschil tussen de teams. Wij hebben een team met behoorlijk oude spelers, en flink lichamelijk 
beperkt. Hoe valt dit bij de andere verenigingen? Is er iets te verzinnen om met de niveauverschillen om te gaan?’ 

• Dit sluit aan bij de eerder door Red Caps gemaakte opmerking over de niveauverschillen tussen de teams 
maar soms ook binnen een team. 

• Er wordt gediscussieerd hoe hiermee om te gaan en wat eventuele oplossingen zijn. Afgesproken wordt 
om bij het toernooi tijdens de DKF Kampioenendag (donderdag 30 mei 2019, Hemelvaartsdag) als pilot 
een keer te gaan werken met ‘gemixte teams op sterkte’. 

• Dit betekent dat alle spelers die aan het toernooi meedoen vooraf op sterkte worden ingedeeld. Aan de 
hand daarvan worden sterkere en minder sterke teams geformeerd. En daar wordt het speelschema op 
aangepast, zodat de sterkere teams alleen tegen elkaar spelen en de minder sterke teams ook alleen maar 
tegen elkaar. 

• In de praktijk kan dat dus betekenen dat een team bestaat uit twee spelers van de Poemas, twee spelers 
van de Red Caps, twee spelers van de North Stars, twee spelers van de Knickerbockers, etc. 

 



 

 

Portland Poema’s: 
‘Tijdens het vorige overleg bleek dat onze G-Honkballeden niet waren ingeschreven bij de KNBSB. Is dat inmiddels 
wel het geval? We hebben hier enorm op aangedrongen bij ons bestuur.’ 

• Roy geeft aan dat er nu leden van Portland Poema’s zijn geregistreerd met de spelactiviteit G-Honkbal. 

• Op dit moment heeft de KNBSB de volgende aantallen G-Honkballeden in Sportlink geregistreerd staan: 
 

Vereniging Aantal geregistreerde G-Honkballeden 

27 januari 2018 12 januari 2019 

Amsterdam North Stars 5 13 

Herons 9 1 

Jeka 6 3 

Kickers 1 1 

Knickebockers 10 9 

Portland Poemas 0 11 

PSV 1 0 

Rangers 2 2 

Red Caps 13 13 

Saints 9 10 

TOTAAL 56 63 

 
Sparks Haarlem: 
Sandra Nypels en Frank Hooning vertellen enthousiast en uitgebreid over het initiatief rolstoel softbal dat zij een 
aantal maanden geleden zijn gestart. Frank, oud-honkballer, heeft de afgelopen jaren aan de wieg gestaan van de 
opkomst van het rolstoel handbal in Nederland. Toen hij Sandra Nypels (voorzitter van Sparks Haarlem) ontmoette 
ontstond het idee te komen tot rolstoel softbal in Nederland, een spelvorm die in Amerika al behoorlijk grote 
vorm heeft aangenomen. 
De vereniging Sparks heeft het initiatief rolstoel softbal omarmt. Tijdens de Haarlemse Honkbal Week in juli 2018 
is een demonstratiewedstrijd gehouden. Vervolgens zijn de afgelopen maanden verschillende indoortrainingen 
door Sparks georganiseerd waar steeds meer mensen op af komen. 
Sandra en Frank hebben onlangs bij de KNBSB aangeklopt. De KNBSB steunt hun initiatief om deze nieuwe 
spelvorm ook in Nederland op de kaart te gaan zetten. Met Roy is afgesproken na te gaan of het mogelijk is iets 
met rolstoel softbal te gaan doen tijdens de DKF Kampioenendag 2019. 
 
De komende periode gaan Frank en Sandra het rolstoel softbal verder proberen uit te bouwen. Het initiatief is te 
volgen via Facebook: https://www.facebook.com/rolstoelsoftbalsparks. 
 
Dirk Kuyt Foundation 

• Roy heeft onlangs een evaluatiegesprek met de Dirk Kuyt Foundation gehad. De tweede editie van de DKF 
Kampioenendag is zeer goed bevallen en was een groot succes en wordt in 2019 wederom georganiseerd. 

• DKF wil de samenwerking met de KNBSB graag voortzetten en er wordt een nieuwe overeenkomst voor 
twee jaar afgesloten. 

 
Rondvraag 
Roy geeft aan dat in het KNBSB Congres van december 2018 een wijziging in de contributiesystematiek is 
aangenomen. Dat betekent dat een bondslid van de vereniging met de spelactiviteit G-Honkbal/Slowpitch/ 
Recreant vanaf seizoen 2019 vijf keer met een honkbal- of softbalteam in een reguliere competitiewedstrijd mag 
meespelen zonder dat het lid de spelactiviteit honkbal of softbal hoeft te hebben. En dus ook nog niet de 
bondscontributie voor een honkbal- of softballid hoeft te betalen. Deze verruiming is goed nieuws voor de G-
Honkballers die daardoor bijvoorbeeld een paar keer ‘op proef’ met een honkbal- of softbalteam kunnen 
meespelen. 
 

https://www.facebook.com/rolstoelsoftbalsparks


 

 

Volgende doelgroepoverleg: januari 2020 
 


