
 

Reactie OG op voorstel OK2020 
 
Naar aanleiding van het voorstel KNBSB om tot een andere competitie opzet te komen is er binnen 
OG overleg geweest tussen het Bestuur en Technische Commissie Honkbal. 
Dat er iets aan de honkbal competitie moet gebeuren staat voor ons vast. Echter het voorstel van de 
KNBSB heeft teveel open eindjes, vraagtekens en is naar onze mening moeilijk uitvoerbaar en heeft 
derhalve niet onze instemming. Wij vinden het jammer dat een wijziging niet bij de Hoofdklasse 
begint. Het spelen van 3 wedstrijden in de week in de Hoofdklasse blijkt voor veel (jonge) spelers 
teveel. Hierdoor gaan zij lager spelen of vervelender nog zij stoppen.     
Allereerst willen wij duidelijkheid over diverse passages uit het rapport: 
  
Visie 
Wie zijn volgens de KNBSB de grote sterke verenigingen in Overgangsklasse en de huidige 1e klasse? 
Gelieve man en paard te noemen. Eerste indruk is dat er te weinig verenigingen aan dit criteria 
voldoen. 
 
Aanleiding 
De constatering dat er in de 1e klasse betere spelers en teams zijn is een voorbarige conclusie. 
Immers het is appels met peren vergelijken (dubbels versus enkels, hout versus aluminium etc). 
Over hoeveel spelers gaat het die voorheen in de Hoofdklasse cq Overgangsklasse aan de competitie 
deelnamen en nu op een lager niveau spelen. In welke teams spelen zij en wat is de leeftijd van hen. 
Een aantal teams in de Overgangsklasse bestaan uit 2 verschillende selecties. Wat is de criteria om 
over 2 verschillende selecties te spreken ? Om welke teams gaat dit (in 2018 Alcmaria). Als er over 2 
verschillende teams wordt gesproken over hoeveel spelers gaat het dan. Praktijk leert dat er op 
zaterdag en zondag minimaal 8-15 dezelfde spelers acteren. Van de honkbalscholen kunnen spelers 
op zondag acteren. 
 
Het is al jaren dat teams uit de 1e klasse niet naar Overgangsklasse willen promoveren. In 2017 heeft 
Alcmaria (gelukkig) de stap wel gezet met de uitdaging om op zaterdag en zondag met een (deels) 
ander team te spelen. 
  
Doel 
In 2017 is besloten om in de toenmalige “breedtesport” een Topklasse op te zetten ingaande 2019 
om de sterke teams uit de 1e klasse bij elkaar te plaatsen teneinde op deze wijze een aantrekkelijkere 
competitie te creëren. Geef deze opzet de komende jaren een kans en ga nu niet inbreken. 
  
Uitgangspunten 
Verenigingen kunnen met meerdere teams deelnemen aan hetzelfde speelniveau. In de praktijk 
(basis 2018) betekent dit dat bijvoorbeeld HCAW 2 en 3 in de Overgangsklasse dubbels resp enkels 
kunnen spelen. Dit is voor de honkbalsport geen ideale situatie en voor competitie zaken veel 
puzzelwerk. 
  
Honkbal piramide vanaf 2020 
In 2018 waren er verdeeld over Hoofdklasse, Overgangsklasse, 1e klasse en 2e klasse 87 teams 
betrokken bij de competitie. 
In het voorstel van KNBSB zijn 95 teams vanaf 2020 actief in deze competitie. Dat betekent dat er 
steeds meer “lagere” teams deelnemen aan de competities tot en met de 2e klasse  . 
Een ambitieus streven zeker als de ervaring leert dat er helaas gedurende de lopende competitie 
teams zich terugtrekken. Is de voorgestelde competitie opzet reëel te noemen. 
 



 

Overgangsklasse 2017 en 2018 
In 2017 zijn onder grote druk van KNBSB  de Rookie teams ingevaren in de Overgangsklasse hetgeen 
het aantal teams deed stijgen naar 16. De praktijk leert dat een aantal van 16 teams teveel van het 
goede is om van een aantrekkelijke competitie te spreken. Zowel in 2017 als in 2018 was het 
niveauverschil tussen de teams veel te groot. Uitslagen met meer dan 10 punten (en nog hoger) 
kwamen in de reguliere competitie veel voor (25% van de wedstrijden waren in 7 innings beslist te 
weten 62 van de 240 wedstrijden). In de reguliere competitie waren er 4 teams met gemiddeld 
slechts 4 runs voor en 10 runs tegen per wedstrijd. 
Naar onze mening is het terugbrengen van het aantal teams in de Overgangsklasse tot maximaal 12 
(en wellicht wel 10) gewenst om een evenwichtig niveau te krijgen. 
Bij 12 ploegen worden 44 wedstrijden gespeeld. De kampioen promoveert direct naar de 
Hoofdklasse. Waarom nog promotie wedstrijden met de nummer 8 uit de Hoofdklasse?? 
De reserve teams kunnen, indien zij zich plaatsen, spelen in de Overgangsklasse. De vier ploegen die 
“degraderen” uit de Overgangsklasse kunnen in de Topklasse (naam is misleidend en ons advies is 
om dit te wijzigen). 
Het voorstel van KNBSB om een zaterdag en zondagcompetitie te starten, heeft niet de steun van OG 
om de volgende redenen: 

1. Competitie “vervalsing” ligt op de loer;  
2. Ingewikkelde competitie structuur;   
3. Twijfels of niveau omhoog gaat;   
4. De aanpassing 2019 in de 1e klasse/Topsport krijgt niet de kans om te kijken of dit een succes 

is. Geef deze nieuwe opzet de komende jaren een kans en ga nu niet sleutelen aan iets waar 
nog ervaring mee moet worden opgedaan. 

Voorts vragen wij ons af welke teams uit de huidige 1e klasse de gewijzigde competitie ambiëren. 
Benoem deze teams . Zijn de teams ermee bekend dat er in de Overgangsklasse met hout wordt 
geslagen. Van belang is dat er sprake is van een kwaliteits in plaats van een kwantiteits impuls. 
 
Het verbeteren van kwaliteit wordt verbeterd met een Overgangsklasse van maximaal 12 teams en 
bij voorkeur een Hoofdklasse programma van 2 wedstrijden in de week.  
 
Last but not least is het advies dat de verenigingen zichzelf ook de spiegel voorhouden op welk 
geschikt niveau er voor de club/team gespeeld zou moeten worden. 

 


