
 

 

Aan  G-Honkbal verenigingen 

Van  André Ficken 

CC  Roy Vink 

Datum  11 januari 2017 

Onderwerp Verslag doelgroep-overleg G-Honkbal 

 

 

Aanwezigen 

 Red Caps Leusden - Katy, Evelien en Melissa 

 Knickerbockers – Jochem 

 Storks - Niels (combinatiefunctionaris honkbal in Den Haag, bekleed sinds kort zelfde functie in 
Haarlemmermeer en wil daar ook G-Honkbal opzetten) 

 Amsterdam North Stars – Jos Peeters 

 Only Friends - Jan Adriaans en Marieke van Tol 

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

 Dirk Kuyt Foundation – Karlijn van Leeuwarden (manager events DKF) 

 KNBSB – Roy Vink (manager Breedtesport en Competitiezaken) 
 

Afwezig met kennisgeving 

 Jeka 

 The Herons 

 Portland Poemas 

 Rotterdam Sportsupport 
 
Mededelingen 
Maandag 16 januari 2017 wordt er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Dirk Kuyt 
Foundation (DKF) en de KNBSB. Dit is een overeenkomst voor 2 jaar: 2017-2018. 

 In 2017 wordt de DKF Kampioenendag georganiseerd op zaterdag 3 juni 2017. De jaarlijkse landelijke G-
Honkbaldag wordt in 2017 tijdens deze kampioenendag georganiseerd. Ter promotie van deze dag gaat er 
een filmpje worden gemaakt met twee ambassadeurs: een valide (top)sporter en een sporter met 
beperklng. Wie van de G-doelgroep zou als ambassadeur kunnen optreden? Eventuele namen graag 
doorgeven aan André.         Actie: allen 

 In 2018 wordt de landelijke G-Honkbaldag powered by Dirk Kuyt Foundation weer op Hemelvaartsdag 
georganiseerd. 

 
Waar staan we nu met G-Honkbal? 
Sinds een aantal jaren is G-Honkbal een van de spelactiviteiten binnen de KNBSB. Als we kijken waar we nu staan, 
constateren we het volgende:  

 Verspreid over Nederland zijn circa 10 G-teams actief. De samenstelling van de teams qua beperking en 
leeftijden varieert en daarmee dus ook het niveau. 

 Verschillende verenigingen organiseren jaarlijks een G-Honkbalevent. Vanuit de KNBSB wordt jaarlijks de 
landelijke G-Honkbaldag georganiseerd. 

 De afgelopen jaren hebben verschillende verenigingen interesse in G-Honkbal getoond, maar hebben nog 
niet iets concreet opgestart (bv Amsterdam Pirates) of hebben het initiatief weer ter ziele zien gaan (bv 
Blue Birds). Op zich lijkt er veel enthousiasme bij verenigingen te zijn, maar de doorstart naar echt een 
eigen G-Honkbalteam opstarten en draaiende houden blijkt lastig te zijn. 

 Het vinden van goede, vaste begeleiding is moeilijk. Affiniteit met de doelgroep is belangrijk. Iemand 
vinden die er elke week is, is lastig. Mensen willen het wel een keer. 



 

 

 De indruk bestaat dat er vaak te moeilijk wordt gedacht over wat er allemaal bij het opstarten van een G-
Honkbalteam komt kijken. 

 G-Honkbalspelers haken af, omdat er te weinig wedstrijden worden gespeeld. Er wordt (te) vaak tegen 
dezelfde tegenstanders gespeeld. En de niveauverschillen zijn soms groot. Mogelijk is een competitie 
wenselijk, alleen wat doe je dan met niveauverschillen? 

 De G-doelgroep (en/of de ouders en begeleiders) is vaak (te) onbekend hoe het honkbalspelletje werkt. 

 Vervoer is (soms) lastig. 
 
Succesfactoren 
De betrokkenen zijn van mening dat G-Honkbal een aantal duidelijke succesfactoren kent: 

 Ervaar wat het is om met G-sporters te werken. Gewoon beginnen, doen. En blijven doorzetten. Het is een 
heel dankbare doelgroep!!! 

 Laat zien wat G-Honkbal is en wat het een vereniging kan opleveren. Het is gewoon heel erg leuk, het 
levert energie op! 

 Je hebt wel mensen nodig die actief naar de tehuizen gaan, flyeren. Als we G-Honkbal willen laten groeien 
hebben we verenigingen/mensen nodig die naar naar de tehuizen, dagbestedingen, etc toe gaan. 

 Tip voor een vereniging die G-Honkbal wil opstarten: Zoek een fonds die je financieel kan ondersteunen 
en ingangen naar de doelgroep kan bezorgen. 

 
Wat zouden we met G-Honkbal kunnen/willen in de komende 5 jaar? 
Het doel van de KNBSB is om G-Honkbal de komende jaren te laten groeien, zowel in aantal teams als in aantal 
spelers/trainers/begeleiders. Daarmee kan G-Honkbal een belangrijke bijdrage leveren aan de Grand Slam! 
Ambitie van de KNBSB op het onderdeel ‘Groei ledenaantal’. 
 
Een mogelijke stip op de horizon van de KNBSB zou kunnen zijn om met G-Honkbal mee te gaan doen aan de 
Special Olympics World Games, bijvoorbeeld in 2023 of 2027. 
 

Special Olympics Inc. is uitgegroeid tot ’s werelds grootste sportorganisatie voor mensen met een 
verstandelijke beperking: wekelijks sporten er meer dan 4 miljoen sporters in meer dan 170 landen die 
onder begeleiding zijn van miljoenen vrijwilligers. 
Special Olympics activiteiten vinden zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal plaats. Special 
Olympics wedstrijden staan open voor alle mensen met een verstandelijke beperking die ouder zijn dan 
acht jaar en die minimaal zes maanden hebben getraind in de betreffende tak van sport. Special Olympics 
kent 30 officiële takken van sport, waarvoor Special Olympics sportreglementen zijn opgesteld. 
www.specialolympics.nl/ 

 
Om dat daadwerkelijk mogelijk te maken, moet er wel aan allerlei voorwaarden worden voldaan. Zo moet er 
sprake zijn van een landelijke competitie en moet er jaarlijks een Nederlands Kampioenschap worden 
georganiseerd. Acties die we nu inzetten moeten bijdragen aan het behalen van dit doel. 
 

 Huidige G-Honkbalregels leggen naast de Special Olympics-regels en bekijken of en welke verschillen er 
zijn.           Actie: Andre 

 Afstemmen stip op de horizon G-Honkbal met Bondsbestuur KNBSB   Actie: Roy 
 
Uitdagingen 
De komende jaren staan we met G-Honkbal voor de volgende uitdagingen: 

1. Opzetten van een competitievorm voor G-Honkbalteams 
2. Aanwas van andere G-Honkbalteams (-verenigingen) 
3. Aanwas en behoud van spelers 
4. Aanwas van (gekwalificeerde) trainers/begeleiders 

http://www.specialolympics.nl/


 

 

5. Niveauverschillen: op toernooi of om competitie te kunnen spelen (teams wellicht mixen (zitten voor- en 
nadelen aan vast)) 

6. Realiseren inzet van meer buursportcoaches (G-)Honkbal -> bij gemeenten navraag doen over 
mogelijkheden 

 
Ad1) Het opstarten van een toernooikalender en elke 4-6 weken een G-toernooi organiseren, wordt als 
belangrijkste punt gezien om de huidige G-Honkbalteams/-spelers te behouden en ook de zichtbaarheid van G-
Honkbal te gaan verhogen. Elk G-team zou tenminste één toernooi per jaar moeten organiseren. Dan komen we 
uit op een toernooikalender met circa 8-10 toernooien per jaar (ook in de winterperiode). 

 Toernooikalender opstellen en naar verenigingen rondsturen    Actie: Andre 

 Aanvraag voor bijdrage organisatie toernooi kan bij DKF worden ingediend (bv voor financiering van 
sporthal)        actie: toernooi-organisaties  

 Open inschrijving van teams per toernooi 

 Alleen wedstrijden plannen, geen uitslagen en stand bijhouden 

 Communicatie over G-Honkbal intensiveren, afstemmen met KNBSB-afdeling Communicatie  
           Actie: Roy 

 
Andere besproken punten 
De volgende actiepunten zijn ook besproken: 

 Hoogte bondscontributie bekijken en toevoegen aan lijstje met hoogte bondscontributiebedragen. 
Actie: Roy 

 Nakijken of ‘Draaiboek G-Honkbal opstarten’ op de KNBSB-site staat. N.B.: Het draaiboek ‘Handleiding 
voor vereniging’ staat op deze pagina: www.knbsb.nl/knbsb/sportaanbod/g-honkbal 

 Bijscholingen bij de Academie voor Sportkader (ASK): Via de ASK kunnen vele bijscholingen worden 
gevolgd, ook gerelateerd aan de G-doelgroep (bv sporters met gedragsproblematiek, jongeren met 
autisme, sporters met een verstandelijke beperking, etc). 
www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/trainersencoaches 

 Materialen bij KNBSB beschikbaar: De KNBSB heeft nog G-materialen beschikbaar voor verenigingen die 
G-Honkbal binnen hun vereniging willen opzetten. Als er initiatieven zijn, dan kunnen ze voor eventuele 
materialen contact met het Bondsbureau opnemen. 

 Volgende doelgroepoverleg: zaterdag 7 oktober 2017 van 13.00 tot 15.00 uur 
 

http://www.knbsb.nl/knbsb/sportaanbod/g-honkbal
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/trainersencoaches

