
 

Reactie L&D Amsterdam op voorstel OK2020 

 
Wij begrijpen wat jullie proberen, maar denken niet dat alle opties zijn overwogen om dit te 
bereiken. Wij twijfelen of het voorgestelde plan de uitwerking gaat krijgen die het beoogd en 
vinden dat het nadelig is voor verenigingen die ook hoofdklasse spelen. Zo kan met zaterdag en 
zondag spelen geen van de OVK spelers ook met het eerste team meedoen of invallen. Dat kan 
wel als we vrijdagavond spelen.  

Als de goede spelers minder willen spelen, waarom maken we het dan niet aantrekkelijk voor 
deze spelers om ook in de OVK te spelen. Immers een speler hoeft niet elke wedstrijd mee te 
doen. Daarover kunnen afspraken worden gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat een tweede 
team in de OVK een mix is van jonger talent, die tzt kan doorstromen naar de hoofdklasse en 
ervaren spelers die als rolmodel kunnen bijdragen.   

Goede spelers willen minder spelen. Daarom….gaan we met name de overgangsklasse 
aanpassen? Is dat logisch? Ik vraag het me af.  

Ik denk dat de constatering dat er in de 1e klasse honkballers (teams weet ik niet zeker, betwijfel 
ik) rondlopen die beter zijn dan menig overgangsklasser van nu juist is. Dat komt denk ik met 
name omdat een aantal teams van nu echt niet in de overgangsklasse thuishoort (Hawks, UVV, 
DSS). Niet omdat die 1e klasse teams zo sterk zijn.  

Een oplossing is dus ook om de OVK terug te brengen naar 12  teams i.p.v. 16, die dan elk 
weekend 2x spelen.   

Een team dat één wedstrijd per week speelt kan het met één goeie pitcher een team die de 
pitching moet verdelen over twee wedstrijden knap lastig maken. En is maar een seizoen van 22 
wedstrijden voor hen.. Denk wel dat rookie-spelers meer goede pitching gaan zien, wat beter is 
voor hun ontwikkeling. Maar het team leert niet omgaan met het feit dat je een pitchinggroep 
nodig hebt van zes om twee wedstrijden te kunnen spelen. Dat vergt tactiek en spelen met 
relievers. 

Pirates 2 kan en mag toch niet promoveren, dus die hebben wel belang bij een zo sterk mogelijke 
competitie. Ik zie er zelf (vanuit Pirates) meer in om voor sommige spelers, bijv. hoofdklassers op 
retour, aparte afspraken maken v.w.b. aanwezigheid, bijv. één wedstrijd, om te voorkomen dat ze 
1e klasse gaan spelen. Je wilt wel dat je rookies van ervaren spelers kunnen leren. Andersom is 
het fijn als aankomende Academy spelers de mogelijkheid krijgen om met een ov-team mee te 
doen zoals dit jaar gebeurde.  

Best een beetje bijzonder dat je zaterdag tegen een ander team speelt dan zondag, wordt 
wennen.  

Wij vragen ons af of het plan veel bijdraagt aan het realiseren van de visie. En of er geen gekke 
dingen gebeuren met inhalen / 2x thuis of juist uit spelen (velden) / competitie beïnvloeding. En 
het plan is voor 2020 dus er is voorbereidingstijd, maar wij denken dat er andere mogelijkheden 
zijn om de OVK de tweede sterkste competitie te maken en de spelers het beste voorbereiden op 
Hoofdklasse: 
• Afspraken met oud hoofdklassers over aantal keren meespelen (kan per club) 
• Minder teams in deze klasse 
• Spelen op vrijdag en zondag, zodat spelers ‘proef’ kunnen draaien in HK (mag U21 
onbeperkt) 
Tot zover onze reactie. We delen het probleem, maar niet de oplossing. 

 


