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Werkgroep Competitie
Besluitvorming nieuwe competitieopzet, duur pilot en evaluatie
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Gevraagd besluit
Vaststelling competitiereglement en bekerreglement (zie bijlagen). Vaststellen evaluatiecriteria pilot.
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.
Op de bondsraad van 9 december 2017 heeft de bondsraad een voortgangsrapportage ontvangen
van de werkgroep competitie.
Terugkoppeling vanuit de bondsraad is besproken op 5 april 2018 in een werkgroepvergadering. Op
deze vergadering is ook meegenomen de terugkoppeling van de regionale competitieleiders – die
bijeen zijn geweest op 8 maart 2018.
Competitie- en bekerreglement
In de bijlagen de wijzigingsvoorstellen voor het competitie- en bekerreglement. Deze reglementen zijn
besproken in de Scheidsrechterscommissie en in de Werkgroep Competitie.
Duur van de pilot en evaluatiecriteria
In de bondsraad van 9 december 2017 is geopperd om de pilot te verlengen tot drie seizoenen
(evalueren na 2,5 jaar), in plaats van een pilot van twee seizoenen (evalueren na 1,5 jaar).
De werkgroep raadt dit af en stelt voor de pilot tot twee seizoenen te beperken. De werkgroep is van
mening dat een evaluatie op basis van twee seizoenen goed mogelijk is (alle opgegeven teams voor
zowel KNSB-competitie als regionale competities over twee seizoenen zijn bekend), verlengen van de
pilot met nog een seizoen maakt terugkeer naar de huidige situatie (indien dat gewenst zou zijn) nog
lastiger. De werkgroep heeft hierbij meegenomen dat op 8 maart alle regionale competitieleiders voor
een pilot van twee jaar waren.
In de bondsraad van december 2019 zou dan de pilot geëvalueerd moeten worden en een beslissing
genomen worden over het vervolg.
De werkgroep stelt voor daarbij de volgende criteria te hanteren:
o De totale competitiedeelname (KNSB en regionaal) moet in 2019-2020 tenminste
gelijk zijn aan wat de verwachte totale deelname zou zijn indien er geen pilot zou zijn
geweest.
o In oktober 2019 wordt een peiling gehouden onder alle verenigingen. Daarbij wordt
hen gevraagd welke competitieopzet hun voorkeur heeft.
Het eerste punt behoeft uitleg. De totale competitiedeelname daalt al jarenlang, dat was immers de
reden voor een aantal regionale competitieleiders om te vragen of de KNSB-competitie kon worden
uitgebreid.
De totale competitiedeelname (KNSB en regionale competities) in het seizoen 2017-2018 is bekend.
Hetzelfde geldt voor de seizoen 2011-2012 en 2014-2015. Op basis hiervan vindt u hieronder een
ruwe prognose voor wat de totale competitiedeelname zou zijn in het seizoen 2019-2020 bij
ongewijzigd beleid.
Naar de mening van de werkgroep moet deze prognose vergeleken worden met de daadwerkelijke
competitiedeelname (KNSB en regionale competities) in het seizoen 2019-2020.
Geteld worden hierbij het totale aantal opgegeven teams (KNSB en regionaal inclusief
viertallencompetities) vermenigvuldigd met het aantal spelers waaruit het team reglementair bestaat
(het aantal borden in een wedstrijd). Reservespelers en invallers worden dus niet meegeteld.
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7630

KNSB
1068

Totaal
8698

Saldo 3 jaar later

Seizoen 2011/12
Seizoen 2014/15
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1068

8530

-168

Seizoen 2017/18

7158

1068

8226

-304

Seizoen 2019/20

8000-8100

Conclusie: Bij totale competitiedeelname tussen 8000-8100 vergelijkbaar met de trend, bij hogere
competitiedeelname sprake van succes.
Samenstelling en aantal teams KNSB competitie
De Meesterklasse bestaat uit 10 teams van 10 spelers. De Eerste Klasse bestaat uit 20 teams van 10
spelers. De Tweede Klasse bestaat uit 40 teams van 8 spelers. De Derde Klasse bestaat uit 80 teams
van 8 spelers.
De Vierde Klasse bestaat uit klassegroepen van in principe 10 teams van 8 spelers – het totaal aantal
groepen hangt af van de opgave, het spelniveau en de te maken indeling rekening houdende met de
reistijd. Vanaf de Vijfde Klasse en lager bestaan de klassegroepen uit 8 teams van 8 spelers. De
eerste speelronde van de Vijfde Klasse (en lager) is de tweede competitieronde van de hogere
klassen.
Rol werkgroep
Voorstel is om de werkgroep nog even ‘slapend’ te houden, zodat deze eventueel na het eerste jaar
van de pilot een tussenevaluatie zou kunnen houden en kan bijsturen voor het tweede jaar van de
pilot.
De 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).
Tijdpad
8 maart 2018
5 april 2018
1 juni 2018
2 juni 2018
15 juni 2018
15 juni 2018
5 sept 2018
10 sept 2018
2018-2019
2019-2020
oktober 2019
december 2019
2020-2021

Bijeenkomst regionale competitieleiders
Bijeenkomst werkgroep competitie
e
Deadline opgave 4 Klasse en hoger
Bondsraad, vaststelling competitiereglement 2018-2019 en evaluatiecriteria
Indeling meesterklasse tot en met 3e Klasse KNSB (regulier)
Indeling 4e Klasse KNSB
Deadline opgave 5e Klasse KNSB en lager
e
Indeling 5 Klasse KNSB en lager
Eerste jaar nieuwe competitie
Tweede jaar nieuwe competitie
Peiling onder verenigingen
Evaluatie en besluit BR over experiment.
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.

