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Rapportage Bondsraad inzake voorbereiding pilot en uitkomst peiling
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Inleiding
Op de bondsraad van 17 juni 2017 is besloten tot uitbreiding van de KNSB-competitie en het scheiden
van de regionale- en de KNSB competitie voor een proefperiode van 2 jaar met ingang van het
seizoen 2018-2019. Daarbij heeft de bondsraad een mandaat afgegeven om een nieuwe werkgroep
competitie in te stellen die in samenwerking met het bondsbureau de benodigde stappen zet om de
invoering van de pilot mogelijk te maken.
Samenstelling nieuwe werkgroep
De nieuw ingestelde werkgroep competitie bestaat uit: Frans van Amerongen (NOSBO), Aart Strik
(NHSB), Colijn Wakkee (SGS), Eric Fraikin (LeiSB), Jasper Boonstra (SGA), Louis Wulffers (HSB),
Erik van Elven (NBSB), Koos Stolk (KNSB) en Jeroen Bosch (KNSB).
Bijeenkomst 13 september
De werkgroep is bijeen geweest op 13 september en heeft verder gecommuniceerd via e-mail. De
volgende punten zijn daarbij besproken:
- De inhoudelijke vraagstelling van een peiling gehouden onder alle clubs in Nederland. Daarbij
is de clubs gevraagd niet alleen na te denken over het aantal teams dat zij denken in te
schrijven voor de KNSB-competitie in het seizoen 2018-2019, maar ook het aantal spelers dat
zij verwachten op te geven voor de regionale competitie in dat seizoen.
- Er is gesproken over evaluatiecriteria voor de pilot. Met de kanttekening dat het uiteindelijk
aan de bondsraad van december 2019 is om een daadwerkelijke beslissing te nemen (en dus
ook welke criteria daarvoor worden toegepast) zijn de volgende punten genoemd:
o De totale competitiedeelname (KNSB en regionaal) moet tenminste gelijke zijn aan
het seizoen 2017-2018, waarbij er twee competitieseizoenen zijn die meegenomen
kunnen worden (2018-2019 en 2019-2020).
o De werkgroep stelt voor om in september 2019 een peiling te houden via de
verenigingen over de tevredenheid van leden over de uitbreiding van de KNSB
competitie.
o De HSB stelt voor om (mede) als criterium te hanteren wat het effect is op het aantal
clubs en leden per regio.
- De werkgroep heeft het bondsbureau gevraagd om in maart 2018 een bijeenkomst voor
regionale competitieleiders te organiseren zodat zij samen kunnen sparren over de mogelijke
gevolgen voor regionale competities en van elkaar kunnen leren.
- De werkgroep stelt voor om de scheidsrechterscommissie en de Commissie van Beroep mee
te laten denken over het nieuwe competitiereglement 2018-2019.
- Teams uit de promotieklasse krijgen ongeacht hun gemiddelde rating recht op deelname aan
e
de 4 Klasse KNSB in het seizoen 2018-2019.
- Diverse praktische zaken zijn besproken zoals het tijdpad en de concrete data waarop de
indelingen van de diverse klassen gereed zouden moeten zijn.
Tijdpad
9 december 2017

Bondsraad

Maart 2018

Bijeenkomst regionale competitieleiders

Juni 2018

Bondsraad, vaststelling competitiereglement 2018-2019

1 juli 2018

Indeling meesterklasse tot en met 3 Klasse KNSB

15 aug 2018

Indeling 4 Klasse KNSB

e

e

e

15 sept 2018

Indeling 5 Klasse KNSB en lager

2018-2019

Eerste jaar nieuwe competitie

2019-2020

Tweede jaar nieuwe competitie

Sep 2019

Tevredenheidspeiling leden

dec 2019

Evaluatie en besluit BR over experiment.

2020-2021

Doorgaan met bestaand gescheiden competities, of weer terug naar 4 klassen
KNSB en promotie-degradatie regeling vanuit promotieklasse regionale
bondscompetities zoals we die op dit moment kennen.

Resultaten peiling






Aanvankelijk reactie van 159 clubs, na een herinnering uiteindelijk van 271 clubs. Het totaal aantal
verenigingen is 422, dus ongeveer 65% heeft gereageerd.
e
Deze clubs denken samen 206 teams in te schrijven voor de 4 klasse en lager. In de huidige
e
KNSB-competitie hebben deze clubs nu 118 teams (Meesterklasse t/m 3 klasse).
Van de 206 teams hebben naar verwachting 89 teams een gemiddelde rating van 1800 of hoger.
117 teams hebben een lagere gemiddelde rating.
De clubs hebben nu samen 4.075 spelers in de regionale competitie. Ze verwachten een afname
naar 3.901 spelers (afname van 174 ofwel 4,3%).
264 clubs hebben gereageerd op de vraag over de zaalruimte, en over beschikbaarheid van
digitale klokken. 26 clubs hebben mogelijk een probleem met de zaal, 17 clubs hebben niet
genoeg digitale klokken.

De voorlopige conclusie, die alleen gebaseerd is op de daadwerkelijk ingevulde peilingen, is dat per
saldo ruim 1.600 spelers extra (206x8 – 174) in competitieverband actief gaan zijn. Wanneer je deze
cijfers zou gaan extrapoleren naar alle verenigingen in Nederland zouden we nog hoger uitkomen,
maar het is onduidelijk of dat correct zou zijn (wellicht vullen verenigingen die niet geïnteresseerd zijn
in de zaterdagcompetitie ook de enquête niet in?).
Op basis van deze peiling, lijkt een forse uitbreiding van de KNSB competitie gepaard te gaan met
een relatief geringe afname van deelname aan de regionale competitie.
Delen gedetailleerde resultaten peiling
De gedetailleerde resultaten van de peiling per regio zullen gedeeld worden met de regionale
competitieleiders.

