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Gevolgen regionale bondscompetities
Een invoering van gescheiden competities zal gevolgen hebben voor de regionale bondscompetities.
De regionale bonden zullen een aantal beslissingen moeten nemen en daarvoor akkoord van hun ALV
moeten vragen.
1. Bij aanvang van de pilot moet vastgelegd worden welke “terugkeer strategie” de regionale bond wil
hanteren voor de regionale klassen. (voor zaterdag kan dit landelijk afgesproken worden, maar iedere
bond beslist over zijn eigen regionale competitie, dus ook elke regionale bond moet hierin een
beslissing nemen)
Maak een foto van de laatste stand, bij terugkeer naar huidige competitieopzet eerst op basis van foto
vereniging kans geven een team in te schrijven, daarna aanvullen/uitstromen op basis van rating. Het
advies van de werkgroep is dat alle regionale bonden voor deze aanpak kiezen.
2. Op het moment dat de pilot ingaat zal er loskoppeling zijn tussen de regionale competitie
(avond/niet zaterdag) en de landelijke competitie (zaterdag). Dit heeft consequenties voor de
regionale competitie(reglementen).
Dit vraagt om een reglementsaanpassing van het regionaal competitiereglement. Het advies van de
werkgroep is om landelijk één lijn trekken:
- zaterdagspelers speelrecht geven in regionale competitie ook wanneer zij landelijk voor een andere
vereniging uitkomen
- (inschalings)regeling voor teams die “over willen stappen” van landelijk naar regionaal, de nieuwe
gelegenheid om meer te spelen kan ook resulteren in teams die gezamenlijk besluiten liever op het
andere moment te spelen of gezamenlijk in beide competities.
3. Regionale bonden moeten een voorstel voorbereiden hoe zij willen omgaan met de toestroom van
spelers en mogelijke toename van teams in de regionale competitie vooral aan de bovenkant van de
competitie
Afhankelijk van de instroom is het advies van de werkgroep om een volledig nieuwe competitie
indeling te maken. Zet teams daar neer waar ze op basis van speelsterkte thuishoren. Versterkte
promotie/degradatie om snel door te stromen is in de periode van de pilot aan te raden.
4. Regionale bonden moeten een voorstel voorbereiden hoe zij willen omgaan met de uitstroom van
spelers en mogelijke afname van teams in de regionale competitie. Er zal zeker een aantal spelers
besluiten alleen nog op zaterdag in een team te willen spelen.
Hier geldt hetzelfde als bij punt 3: deel teams zoveel mogelijk in op niveau. Het is belangrijk om voor
de zomer al een indicatie te hebben van de speelsterkte van teams.
5. Het is wenselijk dat de regionale bonden de (met name kleinere) verenigingen stimuleert om samen
te werken om zo samen nieuwe zaterdagteams tot stand te brengen. Dit komt de grotere verenigingen
binnen de regio ten goede omdat zij dan dichtbij kunnen spelen.
6. Voor sommige regionale bonden zal het aantrekkelijk zijn om óók in de regionale competitie samen
te werken met omliggende bonden. Omdat er nu relatief grote aanpassingen gedaan moeten worden,
is dit moment een kans bij deze aanpassingen te zorgen voor afstemming met omliggende bonden.
Het is daarom goed vroegtijdig vast te stellen of er binnen de regionale bond behoefte bestaat om
(meer) samen te werken met omliggende bonden.

