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Alle Honkbal- en Softbalverenigingen
Bondsbureau
24 november 2016
Terugkoppeling doelgroepoverleggen seizoen 2016

INLEIDING
Op zaterdag 5 november 2016 zijn de jaarlijkse doelgroepoverleggen in sportcomplex Merwestein in Nieuwegein
gehouden. Tijdens een doelgroepoverleg wordt door (technisch) kaderleden van verenigingen en medewerkers
van het Bondsbureau naar het afgelopen seizoen terug gekeken. Wat ging goed? En wat kan beter? Ook wordt er
vooruit gekeken naar het aankomende seizoen. Dit platform biedt elke vereniging de mogelijkheid om zijn
ervaringen en wensen met betrekking tot de competities in te brengen. Uiteindelijk beslist de Kolom
Breedtesport welke (reglementaire) wijzigingen worden doorgevoerd.
In dit document vindt u per doelgroep een terugkoppeling van de besproken punten.

BIJEENKOMSTEN
De volgende bijeenkomsten zijn gehouden:
Doelgroep
BeeBall
Softbal Heren Senioren
Honkbal Senioren
Softbal Jeugd
Honkbal Jeugd
Softbal Dames Senioren
Slowpitch

Aantal aanwezige verenigingen
10
9
17
18
24
19
9

Aantal aanwezige personen
13
11
20
24
28
21
12

BESPROKEN PUNTEN PER DOELGROEP
BeeBall:
1. Weekend vrij was goed, is regelmatig voor het inhalen van (afgelaste) wedstrijden gebruikt.
2. Wedstrijden in Sportlink zetten: geen uitslagen maar wel of wedstrijd is gespeeld.
3. Te weinig spelmomenten zegt een vereniging. De overige verenigingen delen deze mening niet. Het
aantal wedstrijden is goed.
4. Niveauverschillen zijn over het algemeen geen probleem: samen spelen en elkaar helpen.
5. Herindelen van competities en 2e inschrijfmoment zijn goed. Wens is om dit wel eerder in het seizoen te
plannen en al voor de zomerstop door te voeren.
6. Leeftijdsindelingen zijn prima.
7. Tijdens de wedstrijden worden regelmatig tussen coaches en ouders discussies over spelregels gevoerd.
Advies: Goede begeleiding van ouders door ervaren coaches is nodig, vooral in begin van het seizoen.
8. Werving van leden blijft belangrijk. Sommige verenigingen zijn hier zeer actief mee en andere minder. Dit
is een continu proces. Leden vasthouden is ook belangrijk. Blijf activiteiten organiseren voor de leden.
Zaalruimte om in de winter door te gaan is voor sommige verenigingen een probleem.
9. Scheidsrechters Rookies: geen. Scheidsrechters Majors: honkbal pupillen.
Afspraak maken: coaches beschermen de scheids en zijn mede verantwoordelijke voor het correcte
verloop van een wedstrijd.
10. Suggestie om bij de Rookies met 4 honken te gaan spelen waardoor er meer ruimte komt om kinderen
neer te zetten. De overige verenigingen zijn het hier niet mee eens.
11. Suggestie om bij de Majors op een kleiner veld (afstanden Softbal Pupillen) te gaan spelen. Alle aanwezige
verenigingen vinden dit een goed idee. Deze suggestie wordt meegenomen als voorstel naar de Kolom
Breedtesport om een definitieve beslissing te nemen.

1

Softbal Heren Senioren:
1. 4e klasse (Slowpitch) is niet van de grond gekomen. Deze klasse was bij de inschrijving voor seizoen 2016
open gesteld, maar er hebben te weinig teams op ingeschreven. De aanwezige verenigingen geven aan
dat een Slowpitch-competitie van 18 wedstrijden te veel is.
2. Slowpitch is inmiddels als apart sportaanbod binnen de KNBSB neergezet, onder andere de Mixed League
van 6 speelronden.
3. De ervaringen met de poule-indeling waren over het algemeen goed. Doordat veel teams doordeweeks
spelen, kijkt Competitiezaken bij de poule-indeling vooral naar reisafstanden.
4. De voorkeur van veel teams voor de vrijdag als vaste speeldag leidt bij sommige verenigingen tot
problemen, omdat het een erg gewilde dag is waarop veel wedstrijden moeten worden ingepland.
Competitiezaken merkt dat het lang niet altijd haalbaar is om de vrijdag als vaste speeldag aan te houden.
5. De krachtsverschillen tussen sommige teams blijven in verschillende poules tot veel discussie leiden.
Sommige teams zijn veel te sterk voor bijvoorbeeld de 2e en 3e klasse, behalen vaak grote overwinningen
en worden jaar na jaar kampioen. Dat is voor de andere teams in zo’n poule niet leuk, levert frustraties op
en daarmee geen spelplezier!
 Suggestie: Eindstanden in de poules 2016 bekijken en verenigingen die (te) sterke teams voor
seizoen 2017 in dezelfde klasse willen inschrijven benaderen door Competitiezaken.
6. Er wordt gevraagd of het mogelijk is bondsscheidsrechters in de 1e klasse aan te stellen. Echter, doordat
het aantal beschikbare bondsscheidsrechters softbal de laatste jaren sterk is teruggelopen, is het helaas
niet mogelijk om in de Softbal Heren 1e klasse bondsscheidsrechters aan te stellen.
 Aangezien elk seizoen enkele bondsscheidsrechters bij internationale herensoftbal-toernooien
worden aangesteld, is het wenselijk dat zij voor hun ervaring af en toe wel een herensoftbalwedstrijd leiden. Competitiezaken gaat bij de bondsscheidsrechters softbal informeren of zij in
een weekend extra beschikbaar kunnen/willen zijn om af en toe een herensoftbal-wedstrijd te
leiden.
Honkbal Senioren:
1. De ervaringen met de poule-indeling waren over het algemeen goed.
2. In verschillende poules waren de krachtsverschillen tussen de bovenste en onderste teams (vrij) groot. Er
is gesproken over:
 de mogelijkheid van het doorvoeren van een splitsing in een poule halverwege het seizoen.
 het spelen van een voorcompetitie (naar voorbeeld van de pilot bij de Honkbal Aspiranten 2e en
3e klasse in seizoen 2016).
3. Sinds seizoen 2016 zijn de afspraken rondom de aangewezen slagman reglementair vastgelegd. In de 3e
klasse is dit wel toegestaan, in de 4e en 5e klasse niet. Hier waren verder geen opmerkingen over.
4. De Kolom Breedtesport streeft de volgende opbouw van de piramide honkbal senioren na:
 Gesloten 1e klasse – 24 teams
(verdeeld over 2 poules van 12 teams, elk team speelt 22 competitiewedstrijden)
 Gesloten 2e klasse – 40 teams
(verdeeld over 4 poules van 10 teams, elk team speelt 18 competitiewedstrijden)
 Open 3e klasse – circa 60 teams
de indeling van deze klasse is afhankelijk van het aantal vrij ingeschreven teams (streven is 6
poules van 10 teams, elk team speelt 18 competitiewedstrijden)
 Open 4e en 5e klasse
de indeling van deze klassen is afhankelijk van de inschrijving van teams door de verenigingen
(streven naar poules van 10 teams, elk team speelt 18 competitiewedstrijden)
N.B.: Een gesloten klasse is een klasse waarin een team alleen via promotie/degradatie kan toetreden.
Een open klasse is een klasse waarvoor een team vrij kan worden ingeschreven.
5. Om de piramide honkbal senioren in stand te houden is het voorstel om de promotie-/degradatieregeling
in de Wedstrijdsport aan te passen ten opzichte van wat de afgelopen seizoenen gebruikelijk was.
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Alleen de nummer 1 in een poule in de 1e, 2e of 3e klasse verwerft het recht op promotie naar een
hogere klasse.
 Vanuit de 1e en 2e klasse degraderen twee teams per poule (in principe respectievelijk 4 en 8
teams).
 Vanuit de 3e klasse promoveren in principe 6 teams (uitgaande van 6 poules).
 De eventuele open plekken in een klasse kunnen worden ingevuld door teams die via een
gemotiveerd verzoek, voorzien van spelersopgave, toetreding tot een gesloten klasse aanvragen
(zie artikel 6.2 Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport). Dergelijke aanvragen kunnen tot en
met 15 november van elk jaar bij de Kolom Breedtesport worden ingediend.
 In gevallen van algemeen bondsbelang kan de Kolom een uitzondering op deze promotie/degradatieregeling maken.
6. Het vaste aantal van 18 competitiewedstrijden in de 4e en 5e klasse is besproken. Het voorstel om terug
te gaan naar een vast aantal van 15 competitiewedstrijden werd door de meeste verenigingen
afgewezen. De reden om dit onderwerp ter sprake te brengen, was dat Competitiezaken constateert dat
het binnen de speelkalenders voor de verschillende categorieën steeds lastiger wordt om alle
competitiewedstrijden te plannen maar ook te spelen. Met veel pijn en moeite lukt het uiteindelijk wel
om de meeste competities uitgespeeld te krijgen. Door uit te gaan van 15 competitiewedstrijden wordt er
voor verenigingen ruimte gecreëerd om inhaalwedstrijden makkelijker te kunnen herplannen.
Softbal Jeugd:
1. Krachtsverschillen: Vooral bij de Junioren waren grote krachtsverschillen tussen de teams. De suggestie
wordt gedaan om een Junioren 2e klasse in te stellen en als de poule-indeling voor 2017 bekend is, dan de
coaches van de teams bij elkaar te halen om samen afspraken te maken.
N.B.: Voor seizoen 2016 was de inschrijving voor de Junioren 2e klasse al open gesteld. Alleen door een
gebrek aan inschrijvingen is die klasse niet van start gegaan.
2. Reglementen:
 Junioren en Aspiranten 2e klasse: In 2016 gold geen verplichte werpbeweging (modified pitch)
meer. De verenigingen waren hier positief over.
 Pupillen 1e en 2e klasse en Aspiranten 2e klasse: Met ingang van 2016 is een aangepaste
startcount (2 wijd, 0 slag) van toepassing. Er wordt opgemerkt dat hierdoor het risico op luie
slagvrouwen en catchers is ontstaan. Bij pupillen is deze aanpassing goed bevallen, bij aspiranten
wordt daarover getwijfeld en wordt starten met een count 1-1 als heroverweging meegegeven.
 Er wordt voorgesteld om de pilot ‘maximaal 5 runs per inning’ zoals die in 2016 bij de Honkbal
Pupillen 3e klasse was gehouden in 2017 ook bij de Softbal Pupillen te gaan invoeren.
3. Ontwikkeling toekomstplannen Softbal Jeugd, bijvoorbeeld de vorming van de Softbal Academies. Er
heerst onzekerheid over de competities van de U17 en U20 en er bestaat vrees dat speelsters door de
Academies bij de clubs worden weggehaald. De Kolom Breedtesport heeft besloten dat de U17- en U20competities in 2017 verder gaan conform dezelfde voorwaarden als in 2016. De speelsters die naar een
Academie gaan, blijven wel bij hun eigen vereniging spelen. Het aanbod vanuit de Academie is extra naast
wat de speelsters al bij hun eigen vereniging doen.
4. De maskerverplichting voor werpsters geldt met ingang van 2017 ook voor speelsters in het binnenveld
(zoals begin 2016 is aangekondigd).
5. Er wordt opgemerkt dat het vreemd is dat de coachhelm binnen het honkbal wel verplicht is, maar binnen
het softbal nog niet. Er wordt voorgesteld om in 2017 het gebruik van een coachhelm aan te bevelen en
in 2018 te verplichten.
6. De Kolom Breedtesport heeft het voornemen de modified pitch in geen enkele leeftijdscategorie en
klasse meer als verplichte werpbeweging vast te leggen.
7. Aan het einde van seizoen 2016 is bij een pupillentoernooi een pilot met aangepaste regels uitgevoerd,
onder andere alleen coachpitch, niet stelen en een 4e buitenvelder. Deze pilot was een succes. Vooral het
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spelplezier van de speelsters nam toe. De Kolom Breedtesport heeft het voornemen om deze pilot in
2017 bij de Pupillen voort te zetten om meer ervaring op te doen.
Als aandachtspunt geldt wel het opleiden pitchers van deze leeftijdscategorie. Technische ondersteuning
vanuit de bond voor het opleiden van pitchers wordt als wenselijk gezien.
8. Ervaringen met de pilot Voorcompetitie Honkbal Aspiranten 2e en 3e klasse worden uitgewisseld. Velen
reageren erg positief over deze pilot, omdat de krachtsverschillen worden ondervangen. Enkele
verenigingen hebben mindere ervaringen, bijvoorbeeld doordat het competitieprogramma niet direct
voor het hele seizoen was gepland was het niet mogelijk om kantine- en scheidsrechtersdiensten in te
plannen. Na de voorcompetitie en de herplanning van de poules moesten dit soort diensten opnieuw
worden ingedeeld.
Competitiezaken heeft een analyse van deze pilot gemaakt:
 Ervaringen voorcompetitie:
o Voor 78 teams positieve ontwikkeling
o Voor 16 teams neutraal
o Voor 40 teams mindere ontwikkeling
 Aandachtspunten:
o Herindelen niet overal mogelijk, bv in clusters met beperkt aantal teams (Noord, Oost)
o Planning wedstrijden voorcompetitie voor groot deel in voorjaarsvakantie, daardoor niet
alle geplande voorcompetitiewedstrijden gespeeld
 Voordelen:
o Meer gelijkwaardige competities
o Meer interessante en spannende wedstrijden
o Positieve reacties vanuit verenigingen ontvangen
 Nadelen:
o Competitieprogramma is niet geheel voor aanvang seizoen bekend -> lastiger inplannen
scheidsrechters, kantine-diensten, etc
o Krapte in speeldagenkalender (wedstrijdschema’s lopen door tot 1e weekend oktober,
geen inhaalweekenden)
Aangezien binnen de Softbal Jeugd het aantal klassen per leeftijdscategorie beperkt is, is het de vraag of
het houden van een voorcompetitie haalbaar is. Enkele verenigingen merken op dat zij juist graag de
opzet van de competitie in de Pupillen 1e en 2e klasse van de afgelopen jaren willen behouden (1e deel 12
wedstrijden -> inschrijving nieuwe teams en herindeling naar andere klasse mogelijk -> 2e deel 6
wedstrijden), vooral vanwege de mogelijkheid om nieuwe teams in te schrijven.
9. Het vaste aantal van 18 competitiewedstrijden in de jeugd is besproken. Competitiezaken constateert dat
het binnen de speelkalenders voor de verschillende categorieën steeds lastiger wordt om alle
competitiewedstrijden te plannen maar ook te spelen. Hier zijn een aantal oorzaken voor:
 Het aantal speelweekenden is beperkt. Tussen half april en begin oktober worden de
competitiewedstrijden gepland en gespeeld. Eerder beginnen en langer doorspelen wordt door
veel verenigingen niet toegejuicht en ook tegengehouden, voornamelijk vanwege
weersomstandigheden (kou, nattigheid) en het gewoon niet meer willen spelen ‘voor even klaar
met honkbal- en/of softbal’.
 Steeds meer verenigingen hebben moeite om teams op de been te krijgen tijdens feestdagen
(Pasen, Pinksteren) en vakantieperiodes (meivakantie, zomervakantie). Ook al plant
Competitiezaken wedstrijden in dat soort periodes in, dan worden verenigingen geconfronteerd
met ouders die hun kinderen gewoon op vakantie/dagjes uit meenemen.
 De verplichting om 18 competitiewedstrijden te plannen in de resterende, beschikbare
speelweekenden zorgt ervoor dat er voor verenigingen vrijwel geen ruimte over is om
inhaalwedstrijden in het weekend te plannen.
 Het inhalen van (afgelaste) competitiewedstrijden op doordeweekse avonden is zeker voor jeugd
erg lastig en bij grote reisafstanden onwenselijk.
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Het voorstel is om terug te gaan naar een vast aantal van 15 competitiewedstrijden, inclusief
voorcompetitie van 5 wedstrijden. Door de meeste verenigingen werd dit voorstel afgewezen.
Honkbal Jeugd:
1. De ervaringen met de poule-indeling waren over het algemeen goed.
2. De ervaringen met enkele reglementaire aanpassingen die voor aanvang van seizoen 2016 zijn
doorgevoerd zijn doorgesproken:
 Aangepaste werpafstanden bij Pupillen en Aspiranten. Dit werd overwegend als positief ervaren.
 Aangepaste startcount 2 wijd en 0 slag bij Pupillen 3e klasse. Dit werd overwegend als positief
ervaren.
 Maximaal 5 punten per inning scoren in Pupillen 3e klasse. Dit werd overwegend als positief
ervaren. De suggestie werd gedaan om dit in 2017 ook bij de aspiranten 3e klasse door te voeren.
3. Het wel/niet behouden van dubbele wedstrijden in de Pupillen 1e klasse is kort besproken. Verenigingen
die de afgelopen seizoenen in deze klassen hebben gespeeld, zijn overwegend niet aanwezig.
4. Ervaringen met de pilot Voorcompetitie Honkbal Aspiranten 2e en 3e klasse worden uitgewisseld. Velen
reageren erg positief over deze pilot, omdat de krachtsverschillen worden ondervangen. Enkele
verenigingen hebben mindere ervaringen, bijvoorbeeld doordat het competitieprogramma niet direct
voor het hele seizoen was gepland was het niet mogelijk om kantine- en scheidsrechtersdiensten in te
plannen. Na de voorcompetitie en de herplanning van de poules moesten dit soort diensten opnieuw
worden ingedeeld.
Competitiezaken heeft een analyse van deze pilot gemaakt:
 Ervaringen voorcompetitie:
o Voor 78 teams positieve ontwikkeling
o Voor 16 teams neutraal
o Voor 40 teams mindere ontwikkeling
 Aandachtspunten:
o Herindelen niet overal mogelijk, bv in clusters met beperkt aantal teams (Noord, Oost)
o Planning wedstrijden voorcompetitie voor groot deel in voorjaarsvakantie, daardoor niet
alle geplande voorcompetitiewedstrijden gespeeld
 Voordelen:
o Meer gelijkwaardige competities
o Meer interessante en spannende wedstrijden
o Positieve reacties vanuit verenigingen ontvangen
 Nadelen:
o Competitieprogramma is niet geheel voor aanvang seizoen bekend -> lastiger inplannen
scheidsrechters, kantine-diensten, etc
o Krapte in speeldagenkalender (wedstrijdschema’s lopen door tot 1e weekend oktober,
geen inhaalweekenden)
Het voorstel is om de voorcompetitie in seizoen 2017 door te zetten en uit te breiden naar alle 2e en 3e
klassen Junioren, Aspiranten en Pupillen. Enkele verenigingen merken op dat zij juist graag de opzet van
de competitie in de Pupillen 2e en 3e klasse van de afgelopen jaren willen behouden (1e deel 12
wedstrijden -> inschrijving nieuwe teams en herindeling naar andere klasse mogelijk -> 2e deel 6
wedstrijden), vooral vanwege de mogelijkheid om nieuwe teams in te schrijven.
5. Het vaste aantal van 18 competitiewedstrijden in de jeugd is besproken. Competitiezaken constateert dat
het binnen de speelkalenders voor de verschillende categorieën steeds lastiger wordt om alle
competitiewedstrijden te plannen maar ook te spelen. Hier zijn een aantal oorzaken voor:
 Het aantal speelweekenden is beperkt. Tussen half april en begin oktober worden de
competitiewedstrijden gepland en gespeeld. Eerder beginnen en langer doorspelen wordt door
veel verenigingen niet toegejuicht en ook tegengehouden, voornamelijk vanwege
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weersomstandigheden (kou, nattigheid) en het gewoon niet meer willen spelen ‘voor even klaar
met honkbal- en/of softbal’.
 Steeds meer verenigingen hebben moeite om teams op de been te krijgen tijdens feestdagen
(Pasen, Pinksteren) en vakantieperiodes (meivakantie, zomervakantie). Ook al plant
Competitiezaken wedstrijden in dat soort periodes in, dan worden verenigingen geconfronteerd
met ouders die hun kinderen gewoon op vakantie/dagjes uit meenemen.
 De verplichting om 18 competitiewedstrijden te plannen in de resterende, beschikbare
speelweekenden zorgt ervoor dat er voor verenigingen vrijwel geen ruimte over is om
inhaalwedstrijden in het weekend te plannen.
 Het inhalen van (afgelaste) competitiewedstrijden op doordeweekse avonden is zeker voor jeugd
erg lastig en bij grote reisafstanden onwenselijk.
 Het voorstel is om terug te gaan naar een vast aantal van 15 competitiewedstrijden, inclusief
voorcompetitie van 5 wedstrijden. Door de meeste verenigingen werd dit voorstel afgewezen.
6. De Kolom wil graag eenheid aanbrengen in de Honkbal Jeugdcompetities in alle leeftijdscategorieën
(Junioren, Aspiranten en Pupillen):
 1e klasse
 2e klasse
 3e klasse
Het voorstel is om, naast de eerder genoemde voorcompetitie bij de 2e en 3e klassen, in elke
leeftijdscategorie in de 1e klasse een splitsing in de competitie aan te brengen. Na de zomerstop worden
de 1e klasse-competities gesplitst:
 Bovenste teams gaan verder in een nieuwe competitie: Hoofdklasse
Junioren/Aspiranten/Pupillen.
 Onderste teams gaan onderling verder in een nieuwe vervolgcompetitie.
De gevolgen hiervan zijn:
 De nummer 1 van elke Hoofdklasse is Nederlands kampioen in zijn leeftijdscategorie.
 Niveauverschillen tussen de teams in de 1e klassen worden gedurende een deel van het seizoen
ondervangen.
 Afscheid nemen van Topklasse Junioren
Vrijwel alle verenigingen reageerden zeer positief op dit voorstel.
Softbal Dames Senioren:
1. Promotie/degradatie in gesloten klasse (1e klasse):
 In 2016 werden na de splitsing geen punten meer meegenomen. De reden hiervan was dat er
twee poules met een ongelijk aantal teams was, waardoor de onderling behaalde punten niet
konden worden meegenomen.
 Waarom slechts een wedstrijd spelen om promotie/degradatie 1e klasse/Silver League, terwijl het
hele jaar dubbels worden gespeeld? Dit is zo bepaald in de Kolom Softbal bij de opzet van de
Season Finals.
2. Over de poule-indeling wordt opgemerkt dat er bij de planning beter rekening houden zou moeten
worden gehouden om geen teams uit verschillende vakantieregio’s in een poule te plaatsen. Nu stonden
er net voor en na de zomerstop wedstrijden gepland tussen teams uit verschillende vakantieregio’s.
N.B.: Competitiezaken houdt hier al zoveel als mogelijk rekening mee.
3. Binnen de poules in de verschillende klassen zijn soms grote krachtsverschillen. Er wordt voorgesteld om
binnen de clusters door de verenigingen onderling afspraken over de poule-indelingen te maken die dan
bij Competitiezaken kunnen worden ingediend. De verenigingen reageren hier positief op. Dit betekent
dus wel dat verenigingen in een cluster hier zelf initiatief voor moeten nemen.
4. Reglementaire bepalingen in seizoen 2017:
 2e klasse (handhaven): Enkele wedstrijden, verplicht in weekend spelen
 3e klasse (handhaven): vrije keuze speeldag, zelfde regels als 2e klasse
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5e klasse (nieuw): Modified pitch niet langer verplicht, werpbeweging is vrij (windmill of
modified)
 5e klasse (handhaven): Maximaal 5 punten per inning scoren, dan wisselen
De verenigingen spreken de hoop uit dat door het vrijlaten van de werpbeweging in 2017 meer teams
zich voor de 5e klasse gaan inschrijven.
5. Het vaste aantal van 18 competitiewedstrijden in de 4e en 5e klasse is besproken. Het voorstel om terug
te gaan naar een vast aantal van 15 competitiewedstrijden werd door de meeste verenigingen
afgewezen. De reden om dit onderwerp ter sprake te brengen, was dat Competitiezaken constateert dat
het binnen de speelkalenders voor de verschillende categorieën steeds lastiger wordt om alle
competitiewedstrijden te plannen maar ook te spelen. Met veel pijn en moeite lukt het uiteindelijk wel
om de meeste competities uitgespeeld te krijgen. Door uit te gaan van 15 competitiewedstrijden wordt er
voor verenigingen ruimte gecreëerd om inhaalwedstrijden makkelijker te kunnen herplannen.
Slowpitch:
De aanwezige verenigingen hebben een korte impressie van hun ervaringen in 2016 gegeven. Steeds meer
verenigingen hebben belangstelling voor Slowpitch en zoeken naar een manier hoe zij dit passend kunnen
aanbieden.
Op dit moment wordt Slowpitch op verschillende manieren aangeboden.
1. Competitie: Korte doordeweekse voorjaarscompetitie van 6 wedstrijden voor mixed teams. Het
niveauverschil tussen de teams is soms groot wat ten koste gaat van spelplezier. Er doen ervaren en
onervaren spelers mee. De wensen van de verenigingen zijn verschillend. Sommige verenigingen willen
meer wedstrijden, ook nog na de zomerstop. Andere vinden het huidige aantal wedstrijden voldoende.
2. Toernooien na de zomerstop: Sommige verenigingen nemen deel aan toernooien. Voor andere is dat niet
haalbaar in verband met andere verplichtingen in het weekend.
3. Intern Slowpitch: Er zijn verenigingen die met name intern in de vereniging Slowpitch aanbieden,
bijvoorbeeld een vaste trainingsavond en/of een keer per maand een onderling toernooi. Zij hebben hier
goede ervaringen mee en niet direct behoefte aan een competitie.
Doordat het aantal Slowpitch-teams nog beperkt is, is het lastig te differentiëren op niveau en aan alle wensen
van de doelgroep tegemoet te komen. Wat wil de doelgroep? Op dit moment doet een stagiaire van de KNBSB
hier onderzoek naar. De werkgroep Slowpitch zal de uitkomsten meenemen en samen met de doelgroep blijven
zoeken naar passend aanbod. Een ding is duidelijk: Slowpitch gaat door, richt zich vooral op spelplezier en is
geschikt voor jong en oud!!!

HOE NU VERDER?
Binnen de organisatiestructuur van de KNBSB is het aan de Kolom Breedtesport om het Reglement van
Wedstrijden 2017 en de competitie-opzet 2017 vast te stellen. De Kolom komt maandag 28 november 2016 bij
elkaar. De uitkomsten van dit kolomoverleg worden zo snel mogelijk daarna gepubliceerd.
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