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Gevraagd besluit 
Instemming van de Bondsraad met het aanpassingsvoorstel competitie opbouw. 
 
Inleiding 
Al voor de uitbreiding van de KNSB competitie naar alle speelsterkten werd onder meer door de 
scheidsrechterscommissie gezegd dat de onderste klassen te weinig teams zullen bevatten, waardoor 
deze laagste klassen moeilijk regionaal ingedeeld kunnen worden. 
Deze voorspelling is inderdaad uitgekomen, een gevolg daarvan is het op laten gaan van de zevende 
in de zesde klasse. Was dit laatste niet gedaan dan moesten we teams in de zevende klasse door het 
hele land laten reizen voor de wedstrijden. 
 
Aanpassing 
De huidige aantallen per klasse lijken op een man met een dikke buik. Het ideaalbeeld is een 
piramide, dit was de vorm die de competitie had voor de uitbreiding. Omdat een doorgaande 
verdubbeling van aantallen competitiespelers per niveau niet reëel is, is het best mogelijke competitie 
formaat een huis; een puntdak en daaronder min of meer rechte muren tot de grond. 
 
In onderstaande tabel staat de situatie van einde dit seizoen onder 22/23 (dikke buik). De kolom 
toekomst is het huismodel. 
 
Klasse 22/23 toekomst verschil 
M 10 10 0 
1 20 20 0 
2 40 30 -10 
3 80 60 -20 
4 80 70 -10 
5 63 70 7 
6 43 76 33 
 
Toekomstbestendigheid 
Tijdens de Covid-19 pandemie zijn we 66 clubteams kwijtgeraakt, dit betreft hoofdzakelijk teams uit de 
laagste klassen. De verwachting is dat een groot deel van deze teams weer in zullen stromen zodra 
de pandemie onder controle is. Daardoor zullen de klassen 5 en 6 iets verder groeien en misschien 
komt er weer een zevende klasse. 
De kans dat deelname aan de KNSB competitie op de korte termijn structureel af gaat nemen, is te 
verwaarlozen. Eerder zullen meer verenigingen besluiten ook deel te gaan nemen aan de 
zaterdagcompetitie. 
 
Uitvoering van het besluit 
Als de bondsraad in navolging van het bestuur besluit dit plan doorgang te laten vinden dan kan dit 
gefaseerd doorgevoerd worden om grote schokken te voorkomen. 
 
De promotie/degradatie regeling voor huidig seizoen is als volgt: 
Meesterklasse de laatste twee teams degraderen naar de 1e klasse; 
1e klasse de kampioenen promoveren naar de Meesterklasse, de nummers 9 en 10 degraderen 

naar de 2e klasse; 
2e klasse de kampioenen promoveren naar de 1e klasse, de nummers 9 en 10 degraderen naar 

de 3e klasse; 
3e klasse de kampioenen promoveren naar de 2e klasse, de nummers 9 en 10 degraderen naar 

de 4e klasse; 



4e klasse de kampioenen en de zeven beste nummers 2 promoveren naar de 3e klasse, de 
nummers 9 degraderen naar de 5e klasse; 

5e klasse de kampioenen promoveren naar de 4e klasse, de nummers 8 degraderen naar de 6e 
klasse  

6e klasse de kampioenen promoveren naar de 5e klasse, de nummers laatst (6A geen 
degradant) degraderen naar de 7e klasse als die er volgend seizoen is. 

 
Als we tijdens seizoen 22/23 en verder nergens tweede plaatsen laten promoveren dan winnen we al 
veel plaatsen, de overige plekken worden behaald door versterkte degradatie. 
 
Een schema zou als volgt kunnen zijn: 
Klasse 22/23 23/24 24/25 25/26 
M 10 10 10 10 
1 20 20 20 20 
2 40 36 30 30 
3 80 72 64 60 
4 80 72 72 70 
5 63 64 68 70 
6 43 62 72 76 
totaal 336 336 336 336 
 
Het heeft geen zin de versterkte degradatie exact te beschrijven omdat er elk seizoen teams worden 
opgeheven en in de lagere klassen worden teams toegevoegd vanwege nieuwe inschrijvingen. Deze 
mutaties hebben effect op de aantallen. Het komt neer op max 1 extra degradant per klassegroep, 
In de tussenjaren zullen sommige klassegroepen niet enkel uit 10 of 8 teams bestaan, maar ook uit 9 
of 7. 


