
OSBO-competitie voorstel bestuur 

 

Om te komen tot een duurzame competitieopzet die zich makkelijk laat aanpassen aan veranderende omstandigheden 

is een aantal voorstellen van verschillende kanten ontvangen. Deze waren soms van verstrekkende aard. 

Wel was er wel de wens om een voor alle verenigingen toegankelijke competitie op te zetten en niet over te gaan tot 

opsplitsing van de competitie in de reguliere OSBO-competitie (die in verkleinde vorm wordt voortgezet) en een (regi-

onale) viertallencompetitie. Waarbij er dan verenigingen zijn die de reguliere competitie spelen, met uiteindelijk de 

mogelijkheid om via promotie te kunnen doordringen in de landelijke competitie. En de overige verenigingen (of alle 

indien gewenst) die een strikt binnen de OSBO (of in samenspraak met aangrenzende onderbonden een ‘grensover-

schrijdende’) aparte viertallencompetitie spelen. 

 

Doelstellingen van de competitie moeten naar onze mening zijn: 

1. Toegankelijk voor alle (ook kleine) verenigingen (instromen aan de onderkant is makkelijk). 

2. Makkelijk aanpasbaar aan (mogelijke) veranderingen in de komende jaren. 

3. De teams zoveel mogelijk laten spelen tegen verschillende tegenstanders van ongeveer gelijke sterkte. 

4. Reisafstanden bij externe wedstrijden niet te groot laten worden. 

5. Teams buiten de promotieklasse niet verplichten (alle) wedstrijden op de zaterdag te spelen. 

6. Een promotie- en degradatieregeling die geen voortdurende aanpassing nodig heeft. 

7. Een opzet die niet onaanvaardbaar inbreekt in de huidige competitieopzet. 

8. Spelen van de jeugd in de OSBO-competitie (vaak in lagere klassen) is een goede en laagdrempelige manier om de 

jeugd en de senioren elkaar te laten ontmoeten. 

 

In de aprilvergadering is al een aantal ideeën genoemd, en daar sluit dit (mede door Wageningen geformuleerde) voor-

stel op aan. 

 

 

Het bestuur stelt voor: 

 

A De huidige competitiestructuur handhaven. 

B De eerste tot en met de derde klasse in hun huidige vorm behouden (*). 

C De vierde klasse laten bestaan uit 8 poules van elk 4 of 6 viertallen (afhankelijk van het aantal aanmeldingen).  

 De indeling van deze klasse zal sterk regionaal zijn. 

D Promotie en degradatie van klasse 3 naar klasse 4:  uit elke derde klasse degradeert 1 team en uit elke vierde klasse 

promoveert 1 team. Gedegradeerde en gepromoveerde teams worden over alle poules verdeeld. 

E Voor de overige teams blijven promotie- en degradatieregelingen zoals ze nu zijn. 

 

(*) Het kan voorkomen dat op deze wijze in de derde klasse niet alle plaatsen in de poules worden opgevuld. De derde 

klasse geheel vullen met extra promotie als er te weinig aanmeldingen zijn moet worden voorkomen. Er moet ruimte 

bestaan om in de derde klasse een of enkele poules van 7 teams te formeren. Belangrijk is dat de opbouw van de vierde 

klasse behouden blijft en uit 8 poules van tenminste 4 viertallen blijft bestaan.    

 

Kanttekening: 

In geval van promotie van de 4
de

 klasse naar de derde klasse, en van de derde naar de tweede, zal in dit voorstel het 

gepromoveerde team uitgebreid worden met 2 spelers. Dit probleem lijkt ons voor de verenigingen overkomelijk. 

 

 

 


