
 

Reactie van Neptunus Tridents op plan OK2020 

 
Onderstaand het Neptunus en Tridents standpunt inzake het KNBSB voorstel om de opzet van 
overgangsklasse per ingang van seizoen 2020 drastisch op de schop te gooien:  Neptunus 
moedigt de bond aan om de overgangsklasse competitie te wijzigen. Neptunus ondersteunt 
echter niet het plan zoals dat nu op tafel ligt om de opzet van de overgangsklasse per seizoen 
2020 op de wijze aan te passen zoals voorgesteld in het “conceptplan overgangsklasse 2020”. 
Los van de uitvoerbaarheid van dit plan zijn wij van mening dat de competitie op deze manier 
aan passen slechts een tijdelijk (complex) paardemiddel zal blijken te zijn en geen oplossing 
biedt voor het werkelijke probleem: de structurele afname van het aantal leden waardoor 
minder talent en bereidwillige spelers beschikbaar zijn voor de hoogste competities in 
Nederland:  

 

• Opzet competitie 2020 is naar onze mening niet passend bij de gestelde ambitie; … “teams uitkomen 
op het niveau dat past bij de kwaliteit en ambitie van de teams…”  O.b.v ledenrapportage NOC/NSF 
2017 wordt geconstateerd dat: Honkbal 25 x meer als voetbal en  3,5 x meer als hockey “goede” 
spelers heeft die de kwalificatie “topsporter” krijgen (gebaseerd op aantal topcompetities per bond, 
leden die man zijn en 18 jaar of ouder). Het is onwaarschijnlijk dat vanuit de honkbaljeugd significant 
meer topspelers doorstromen dan bij andere volkssporten. Passend bij de kwaliteit zou zijn; juist 
minder teams op de twee of drie hoogste niveaus in het honkbal.  

• Er zijn te weinig clubs en te weinig kwalitatief goede spelers om 35/36 teams op de hoogste drie 
niveaus uit te laten komen:  

De bond bestaat uit 162 clubs (jaarverslag KNBSB 2017). De nieuwe opzet gaat uit van 35 teams 
uitkomend in de hoofdklasse, overgangsklasse en topklasse. In theorie zou dit betekenen dat meer 
dan 20% van de clubs uit kunnen komen op de hoogste drie niveaus (2,5% bij voetbal, 15 % bij 
hockey; ca. 790 leden gem. per hockeyclub) . Meer dan 8 % van de leden boven 18 jaar zou nodig zijn 
om volwaardige teams samen te stellen (uitgaande van 20 spelers per team en mannelijke leden 
boven 18 jr). In de praktijk betekent dit zelfs dat veel meer dan 8% van de mannelijke leden in de 
leeftijdscategorie van 18 t/m 35 uit zouden moeten komen op de hoogste drie niveaus. De kans dat 
er dusdanig veel spelers zijn die kwaliteiten hebben en de wil hebben is vrij gering. Zolang het 
ledenaantal verder terug blijft lopen zal het aantal bereidwillige en kwalitatief goede spelers ook de 
komende jaren nog verder blijven afnemen en dus afbreuk blijven doen aan het niveau van onze 
competities.  

• Topsport bedrijven is een bewuste keuze. Lager spelen ondanks het hebben van de kwaliteiten voor 
topsport is dat ook!:  

Het is vrij normaal dat maar een klein deel van de honkballerspopulatie kan kiezen om topsport te 
bedrijven. Immers dit vraagt om een belasting die gevolg kan hebben voor de maatschappelijke 
carrière en verdere privé leven. Naar mate spelers ouder worden, is een intensieve sportbelasting 
moeilijker te combineren. Als duidelijk is dat het allerhoogste niet haalbaar is, dan wordt gekozen 
bewust om lager te spelen (zelfde fenomeen doet zich voor bij voetbal, onder jupiler league kunnen 
zeer goede spelers rondlopen die niet zouden misstaan in de jupiler league)  

• Feitelijke onderbouwing aanleiding ontbreekt:  
De onderbouwing in de presentatie ontbreekt over hoeveel spelers het gaat in de 1ste klasse die van 
uitzonderlijk niveau zijn en die de 1ste klasse en overgangsklasse overstijgen. Daarbij is ook niet 
duidelijk hoeveel spelers wel zijn uitgekomen op een hoger niveau, maar waarvan is gebleken dat zij 
niet goed genoeg waren om daar te blijven (o.b.v. spelkwaliteiten en/of het ontbreken van gedrag bij 
een topsporter). De presentatie is daarom niet objectief onderbouwd. Dit mag wel worden verwacht 
bij een dusdanig ingrijpende competitieverandering en gestelde argumenten. De redenatie van de 



 

KNBSB kan ook omgedraaid worden: ook al zijn er teams zijn met bovengemiddeld goede spelers 
voor de 1e klasse (straks topklasse) in deze teams zullen evenredig veel meer spelers rondlopen die 
het niveau van de 1e klasse niet ontstijgen en geen toegevoegde waarde zullen hebben voor de 
overgangsklasse.  

• Het doel van de KNBSB om spelers op het hoogst haalbare niveau uit te laten komen is helder. Echter 
een  wijziging van de opzet van de competitie met bovenstaande in ogenschouw leidt niet tot het 
bereiken van het doel.   

Spelers die sporten op de hoogste twee niveaus en dit eigenlijk niet kunnen combineren met studie, 
werk, relatie, gezin en/of andere vrijetijdsbestedingen horen niet in de topsport thuis. Zij zullen een 
slecht voorbeeld zijn voor de toptalenten die verder dienen te ontwikkelen om andere ambities van 
de KNBSB internationaal te verwezenlijken.   

• De competitiebepalingen voor 2020 en verder zijn te ingewikkeld  
Deze leiden waarschijnlijk in de praktijk gedurende een seizoen tot rare situaties. Hierdoor is voor de 
spelers waarschijnlijk snel de lol ervan af met toenemende kans op stoppen tot gevolg.    
  

Neptunus Tridents is het eens om de competitieopzet de komende jaren te wijzigen en stelt een 
alternatief plan/insteek voor:  

o Het toewerken naar minder teams in de overgangsklasse:  
Maximaal 12 teams  om de kwaliteit van de competitie te verhogen waardoor het algehele niveau 
van topsport honkbal omhoog gaat. Hierbij verwijzen we naar de top-8 opzet waarbij wij (Tridents) 
nagenoeg elk weekend kwalitatieve goede- en spannende wedstrijden gespeeld hebben.  

o Hierdoor bewerkstelligen van meer behoud van leden in de leeftijd 18 t/m 35 jaar:   
Vanwege dat minder spelers nodig zijn in de topsport. Daarnaast meer sporters op hun eigen niveau 
zorgt ervoor dat er meer plezier in het spel blijft algeheel. Door op een te hoog niveau te spelen 
ontstaat voor desbetreffende spelers een proces van continue falen. Vanuit de psychiatrie is 
gebleken dat falen leidt tot gevoelens als vervreemding, verdriet, woede, zelfveroordeling, afkeer en 
zelfs depressie. Deze gevoelens hebben significante invloed op beslissingen van mensen. Concreet 
betekent dit voor sporters dat bij continue falen en een normale geestesgesteldheid zij stoppen met 
het beoefenen van desbetreffende sport of een niveau uitkiezen wat meer bij hen past.   

o 20 teams in de hoogste twee klassen is meer passend bij het mannelijke ledenaantal van 
honkbal:  

Sluit op de lange termijn ook meer aan bij de dalende trend aantal leden in het jeugdhonkbal 
(ledenrapportage NOC/NCF 2017)  

o Uiterlijk 2024, 12 teams:  
Vanaf 2020 2 teams per jaar laten degraderen en 1 team laten promoveren vanuit de topklasse (bij 2 
jaar geen interesse om te promoveren in 2022 al 12 teams). Competitieopzet met oneven aantal is 
mogelijk. Dit heeft eerdere jaren uitgewezen.  

o Topklasse van 12 teams laten slaan met hout en 1x per week spelen.  
o Normale promotie/degradatie regels (geen challenges of dergelijke).  
o Meten is weten:  

Om het daadwerkelijke niveau van de standaard topklasse teams ten op zichte van de 
overgangsklasse teams op waarde te kunnen inschatten stellen wij voor om midden in het seizoen 
2019 (goed weer, langer licht) op woensdag avonden een “KNBSB beker” competitie te spelen 
waarbij teams uit de OVK het opnemen tegen teams uit de topklasse.  

o Meten is weten:  
Van begin maart tot begin oktober elke zaterdag en zondag spelen, met een minimale zomerstop van  
circa drie weken is een aanzienlijke belasting die van spelers verwacht wordt door bestuurders. Om  
die belasting enigszins te spreiden zou spelen op vrijdag/zondag gestimuleerd moeten worden daar  
waar clubs beschikken over geschikte licht installaties dan wel midden in de zomer bij langer licht om 
zodoende (oudere) spelers meer vrije tijd in weekenden te gunnen en dus langer gemotiveerd te  
houden voor het spelen van dubbels op niveau. Het geeft ook meer ruimte voor talenten die op  
zaterdag met academie- of reguliere jeugdteams willen blijven spelen. Ook vaker spelen door de 



 

week  (in plaats van trainen) waardoor een langere zomerstop mogelijk wordt zou overwogen 
moeten  worden. (ook met het oog op de vele selectie teams die ons land rijk is momenteel en de 
grote  toernooien zoals bijvb. het WPT en HHW rond en in de vakantie periode).   

o Flexibel kunnen (blijven) inzetten van (talentvolle-) jeugdspelers:  
Om de KNBSB doelstelling te realiseren en te waarborgen dat talenten zoveel mogelijk de kans 
krijgen om op een zo hoog niveau te spelen zijn wij groot voorstander van de regel om jeugdspelers 
onbeperkt tussen de OVK en HK te kunnen schuiven. Wel stellen wij voor om deze regel uit te 
breiden naar alle competitie niveau’s. Het is scheef dat wij als Neptunus wel talent onbeperkt kunnen 
schuiven maar Kinheim dit bijvb. niet mag omdat hun reserves in de 1e klasse uitkomen. Ook hier 
geldt het devies: “hou het simpel en creeer geen extra administratie door met wedstrijd- of inning 
caps voor jeugdspelers te gaan werken”.  

o Aansluiting topklasse naar OVK:  
Om de bereidwilligheid van topklasse spelers/teams om naar de ovk te promoveren te vergroten zou 
men wel kunnen kijken naar Alcamaria-achtige oplossingen waarbij twee of meerdere teams een 
samenwerking aangaan en bijvb een regioteam de competitie insturen waarbij de mogelijkheid 
bestaat om voor de eigen vereniging uit te blijven komen.   
  
Door bovenstaande opzet ontstaat voor spelers die bereid zijn en de mogelijkheden hebben om 
topsport te bedrijven een interessante en uitdagende competitie in de overgangsklasse. Dit is ook het 
geval in de topklasse voor spelers die misschien wel de kwaliteiten hebben om hoog te spelen, maar 
niet willen om wat voor reden dan ook.     
Zoals gesteld waarderen wij de ambitie en de inzet van de bond om een interessantere 
overgangsklasse te creeeren echter zijn wij als verenigingen en bond op de lange termijn meer 
gebaat bij een plan om de “onderkant” van onze sport(en) te verbreden waardoor de poule met 
talent uiteindelijk ook weer zal groeien. Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar concrete initiatieven 
op dat vlak.  
Namens 

 


