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Inleiding 
De Bondsraad heeft op 4 juni 2016 besloten de werkgroep competitie te vragen een voorstel uit te 
werken voor juni 2017 om te komen tot het scheiden van de regionale en de KNSB competitie voor 
een proefperiode van 2 jaar. Middels een reactie op de tussenrapportage van de werkgroep in 
december 2016 heeft de Bondsraad verder richting gegeven aan het voorstel dat nu op de agenda 
staat. 
 
Voorstel scheiden regionale en KNSB competitie en uitbreiding KNSB competitie  
Scheiding van de regionale en de KNSB competitie en uitbreiding van de KNSB competitie met 
inachtneming van de volgende punten: 

• Scheiding met ingang van het seizoen 2018-2019 
• Voor een proefperiode van 2 jaar (seizoenen 2018-2019 en 2019-2020) 
• Uitbreiding van de KNSB competitie met een 4e klasse, 5e klasse enz. (zoveel als er 

voldoende teams voor worden opgegeven om een competitie te spelen). Voor de 
meesterklasse t/m de 3e klasse geldt de klassieke piramide. Vanaf de 4e klasse is speelniveau 
leidend en is er sprake van een competitiehuis. 

• Geen promotie-degradatieregeling tussen regionale competitie en KNSB competitie 
• Deelname aan 4e klasse KNSB en verder op grond van vrije inschrijving van teams 
• Indeling wordt gemaakt op speelniveau en met het oog op beperken van reisafstanden 
• Flexibel zijn in de proefperiode (met de indeling, geen boeteregeling, deelnemende teams 

vooraf informeren over reisafstanden en terugtrekking mogelijk maken) 
• Evaluatie van de proefperiode in de bondsraad van december 2019 

 
Het belangrijkste idee achter het voorstel is dat leden ongeacht hun spelniveau kunnen kiezen voor 
deelname aan een KNSB zaterdagcompetitie, een competitie in hun regionale bond of voor beide 
competities. 
 
Gevraagd besluit 
Instemming met het voorstel tot uitbreiding van de KNSB-competitie en het scheiden van de regionale- 
en de KNSB competitie voor een proefperiode van 2 jaar. Opheffing van de huidige werkgroep 
competitie. Gevraagd mandaat aan de bondsraad voor het instellen van een nieuwe werkgroep 
competitie die in samenwerking met het bondsbureau de benodigde stappen zet om invoering per 
seizoen 2018-2019 mogelijk te maken. 


