
Bespreken voorstellen kolommen

Cluster/doelgroepenoverleg



Agenda

• Evaluatie seizoen 2017
• Honkbal Topsport
• Softbal Topsport
• Aandachtspunten Breedtesport
• Honkbal Wedstrijdsport

▫ Senioren
▫ Jeugd

• Softbal Wedstrijdsport
▫ Senioren
▫ Jeugd

• Speelkalender 2018



Evaluatie seizoen 2017

• Wat gaat goed?

• Wat kan beter?



Honkbal Topsport 2018

Hoofdklasse - 8 teams 

• Reguliere competitie van 14 weken (triples)

• Nrs 1 t/m 4 -> kampioenspoule

▫ Spelen een reguliere competitie van 6 weken

▫ Nrs 1 & 2 naar de Holland Series

• Nrs 5 t/m 8 -> promotie/degradatie



Honkbal Topsport 2018

Overgangsklasse - 16 teams

• Reguliere competitie van 15 weken (dubbels)

• Hierna splitsing en vervolgcompetities die 
afhankelijk zijn van nader te bepalen promotie-
en degradatieregelingen

▫ HK – OK

▫ OK – Topklasse Wedstrijdsport



Honkbal Topsport 2018

Instructional League

• Baseball Academy-wedstrijden verplaatst naar 
zondag

• Spelers uit de academy kunnen hierdoor op 
zaterdag spelen bij eigen of samenwerkende 
vereniging

▫ Mits het niveau aansluit

▫ Junioren: 1e klasse of senioren

▫ Aspiranten: 1e klasse of junioren



Softbal Topsport

2018:

Golden League 2018: 6 teams + TTH

Silver League 2018: 10 teams

2019:

Golden League: 8 teams + TTH

Silver League: 8 teams



Softbal Topsport 2018

Golden League – 6 teams & TTH
• Zomerstop rondom deelname van Team Kingdom of 

the Netherlands aan WK in Japan
• Reguliere competitie van dubbelwedstrijden
• Daarna splitsing

▫ Nrs 1 t/m 4 om een plek in de Season Finals
▫ Nrs 5 & 6 naar promotie/degradatie

• Promotie/degradatie
▫ Poule bestaat uit nrs 5 & 6 uit GL + 1 t/m 4 SL
▫ Nrs 1 t/m 4 in 2019 in de GL
▫ Nrs 5 & 6 in 2019 in de SL



Softbal Topsport 2018

Silver League - 10 teams
• Zomerstop rondom EK U19 en EK U22
• Reguliere competitie van dubbelwedstrijden
• Daarna splitsing

▫ Promotie/degradatiepoule Golden League
 Bovenste 4 uit SL + onderste 2 uit GL

 Nrs 1 /tm 4 naar GL 2019

 Nrs 5 & 6 blijven in SL 2019

▫ Promotie/degradatiepoule Silver League
 Promotie/degradatie SL & Topklasse Wedstrijdsport 

is nog niet bekend



Softbal Topsport 2018

Pilot: Extra wedstrijden voor talentvolle speelsters

• Programma staat onder leiding van de staf van 
de nationale selecties

• 13-17 jaar

• Via try-outs geselecteerd

• Samenwerking met de softbal academies

• In de komende maanden komt er inhoudelijk 
meer duidelijkheid over deze pilot



Aandachtspunten Breedtesport

1. Sportplezier voor iedereen

2. Gezonde piramidestructuur in elke leeftijdscategorie

3. Niveauverschillen in een leeftijdscategorie/klasse beperken

4. Wedstrijdduur voldoet aan behoeftes bestaande en nieuwe leden

5. Spel sneller en aantrekkelijker maken

6. Inspelen op natuurlijke en geoefende vaardigheden van spelers in een 
leeftijdscategorie

7. Blijven zoeken naar mogelijkheden om langere en/of meerdere 
competities te spelen



Honkbal wedstrijdsport Senioren

Topklasse 
(12)

1e klasse (24)

2e klasse (40)

3e klasse (80)

4e klasse (100)

5e klasse (120)

Nieuw in 2019

Gesloten klassen

Open klassen

2 poules

4 poules

8 poules

12 poules

10 poules

Competitie 
opbouw 2019



Honkbal Wedstrijdsport Senioren

• 3e klasse
▫ Regels gelijk getrokken met ‘open’ 4e & 5e klasse 

(wedstrijdduur max 120 min, automatische nul, 
iedereen in slagvolgorde + onbeperkt wisselen, geen 
aangewezen slagman)

• 1e & 2e klasse
▫ Geen verlenging (in geval van een beslissingswedstrijd 

wel verlengen)
• Jeugdwerpers in alle Wedstrijdsport-senioren 

competities worden gehouden aan een pitchcount
▫ Junioren: 90 ballen
▫ Aspiranten: 60 ballen



Honkbal Wedstrijdsport Jeugd 2018

• Alle jeugdklassen

▫ Iedereen in de slagvolgorde + onbeperkt wisselen

• Junioren

▫ 2e klasse -> speelduur 120 min (was 150 min)

• Pupillen

▫ 1e & 2e klasse -> 9 inch bal (3e klasse 8,5 inch)

▫ 3e klasse: coachpitch, niet meer stelen, 4e outfielder

 2-0 count verdwijnt

 Pilot Werpmachine-poule indien mogelijk

 Adviesleeftijd t/m 10 jaar (was 12 jaar)



BeeBall 2018

• BeeBall Majors

▫ Honkafstand 16,50 meter (was 18,30 meter)

 Deze wijziging is in 2017 al doorgevoerd



Softbal Wedstrijdsport Senioren Dames

Topklasse 
(12)

1e klasse (20)

2e klasse (40)

3e klasse (80)

4e klasse (100)

5e klasse (120)

Nieuw in 2019

Gesloten klassen

Open klassen

2 poules

4 poules

8 poules

12 poules

10 poules

Competitie 
opbouw 2019



Softbal Wedstrijdsport Senioren Dames

• Topklasse vanaf 2019, zelfde regels als 1e klasse
• 2e t/m 5e klasse

▫ Regels gelijk getrokken in alle ‘open’ klassen
▫ Wedstrijddag mag elke dag van de week
▫ Enkel van max 90 min
▫ Max 2 heren als buitenvelder, mogen niet slaan
▫ Geen automatische nul
▫ Iedereen in de slagvolgorde, onbeperkt wisselen
▫ Geen aangewezen speelster
▫ Uitzonderingen mbt 5e klasse:

 5 punten regel
 Extra regels voor honkloopsters



Softbal Wedstrijdsport Senioren Heren

1e klasse

2e klasse

3e klasse

• Streven naar 4 poules van 10 teams
• Voorcompetitie 5 wedstrijden -> herindeling
• Enkel van max. 90 min
• Alle spelers in de slagvolgorde

• Streven naar 8 poules van 10 teams
• Voorcompetitie 5 wedstrijden -> herindeling
• Enkel van max. 90 min
• Alle spelers in de slagvolgorde

• Streven naar 2 poules van 10 teams
• Halve competitie -> splitsing waarbij bovenste 5 en
onderste 5 uit elke poule het tegen elkaar opnemen
• Enkel van 7 innings



Softbal Wedstrijdsport Jeugd 2018

U20

1e klasse

2e klasse

1e klasse

2e klasse

3e klasse

2017 2018

Dubbel* van 6 innings, 
max. 90 min
Splitsing na de zomerstop

Voorcompetitie, daarna splitsing
Enkel van max. 90 min

Voorcompetitie, daarna splitsing
Enkel van max. 90 min

Junioren

De keuze voor dubbels en enkels staat nog ter discussie. Er volgt een onderzoek 
onder de speelsters zelf naar wat hun wensen mbt dit onderwerp zijn.



Softbal Wedstrijdsport Jeugd 2018

U17

1e klasse

2e klasse

1e klasse

2e klasse

3e klasse

2017 2018Aspiranten

Dubbel* van 5 innings, 
max. 75 min
Splitsing na de zomerstop

Voorcompetitie, daarna splitsing
Enkel van max. 90 min

Voorcompetitie, daarna splitsing
Enkel van max. 90 min

De keuze voor dubbels en enkels staat nog ter discussie. Er volgt een onderzoek 
onder de speelsters zelf naar wat hun wensen mbt dit onderwerp zijn.



Softbal Wedstrijdsport Jeugd 2018

Softbal Pupillen
• In 2017 pilot in de 2e klasse gehouden. Veel 

positieve reacties, snellere wedstrijden en veel 
sportplezier voor iedereen!

• Pilot wordt daarom doorgetrokken naar alle 
Softbal Pupillen-competities 2018
▫ Coachpitch, niet meer stelen én 4e outfielder
▫ Max. 5 runs per inning
▫ Alle spelers in de slagvolgorde + onbeperkt 

wisselen



Speelkalender 2018

• Za 6 april – Start competitie
• 21 juli t/m 18 augustus – Zomervakantie
• 27 oktober – Laatste speelweekend

In totaal telt de speelkalender 25 speelweekenden
15 voor de zomerstop en 10 na de zomerstop
Doelstelling is om elk team minimaal 18 
wedstrijden te laten spelen, dit kan per competitie 
verschillen hoe deze verdeling (voor/na de 
zomerstop) loopt.



Hoe nu verder?

1. Uitkomsten van doelgroepoverleggen worden 
in de 3 kolommen besproken

2. 23 oktober 2017: publicatie definitieve 
reglementswijzigingen en competitie-opzetten
2018

3. 1 juli 2018 publicatie voorgenomen 
competitieopzetten 2019


