
Toelichting ALV voorstel scenario 2 SOS-competitie

Onder de noemer SOS-competitie is de laatste paar jaar een gezamenlijke midweekse competitie 
georganiseerd binnen de bonden SGS, OSBO en SBO. Deze competitie is seizoen 2018/2019 
gestart als een pilot van twee jaar. Wegens corona is deze pilot met één jaar verlengd. De pilot 
eindigt nu in de zomer van 2021. 

Vorig seizoen werd besloten het geplande evaluatie- en besluitvormingstraject dit seizoen te doen. 
Ondanks dat ook dit seizoen in het corona-water is gevallen, heeft die evaluatie wel plaatsgevonden,
en zijn we toe aan besluitvorming. Dit najaar is binnen de stuurgroep gesproken over de ervaringen 
en over de diverse opvattingen vanuit de verenigingen die vorig seizoen al naar boven waren 
gekomen. Besloten is toen dat er afgelopen winter 2 voorstellen geformuleerd zouden worden, 
waarvoor draagvlak gepeild zou worden binnen de bonden. Mede op basis van die peiling zou 
vervolgens één van die voorstellen ter besluitvorming in de voorjaars ALVs 2021 worden 
neergelegd. In het eerste kwartaal 2021 zijn de twee voorstellen verspreid onder de verenigingen en 
besproken in een wedstrijdleidersoverleg per bond.

Overwogen varianten

De besproken scenario’s laten zich als volgt samenvatten:

Scenario 1: De huidige opzet met een acht- en een viertallencompetitie. De hoogste klasse van de 
achttallen speelt in poules van 10 teams. De lagere klassen in poules van 8 teams.

Scenario 2: Er is nog maar één competitie, met achttallen op de hoogste twee niveau’s en zestallen 
in de overige klassen. Er wordt gespeeld met poules van 10 teams.

In beide scenario’s wordt de indeling in beginsel gemaakt met vaste speelweken. Voor iedere ronde 
zijn twee weken beschikbaar, een club kan per team aangeven voor de thuiswedstrijden altijd in 
week 1, of altijd in week 2 te willen spelen. Ook kan voor een team een tegengesteld 
lotingsnummer worden aangevraagd ten opzichte van een ander team. Zo speelt er indien gewenst 
maar één team tegelijk thuis.

Binnen de SBO bleek er een uitgesproken voorkeur voor scenario 1. De viertallencompetitie is daar 
populair en vertrouwd. Binnen de OSBO bleek een duidelijke voorkeur voor scenario 2. Binnen de 
SGS was de uitslag ongeveer in evenwicht, wanneer de stemverhoudingen werden vertaald naar 
aantal stemmen op een ALV. De stuurgroep heeft vervolgens over deze uitslagen gesproken en ook 
de geleverde argumenten inzake onder andere aantal wedstrijden, reisafstanden, 
invallersmogelijkheden en team- en groepsgrootte gewogen. Even is nog onderzocht of een variant 
met scenario 1 waarbij enkel viertallen konden worden opgesteld tot een maximum sterkte van 1700
elo nog een mogelijkheid zou zijn. Dit om de viertallen competitie overeind te houden en toch wat 
te doen aan het probleem van elkaar beconcurrerende competities. Maar dat leek geen zoden aan de 
dijk te zetten en geen draagvlak te hebben.

Keuze voor één acht- en zestallen competitie

Uiteindelijk is besloten te gaan voor een niet gewijzigd scenario 2. Dit is vooral ingegeven door de 
overtuiging dat het bestuurlijk en organisatorisch verstandig lijkt met het oog op de toekomst te 
kiezen voor één competitie in plaats van twee stuks. Bij een eventueel teruglopend animo voor een 
midweekse competitie, mede door de opengestelde KNSB-competitie, houden we zo meer 
mogelijkheden tot het recht doen aan reisafstanden. Daarbij is een veel gehoord argument bij clubs 
dat men vooral is geïnteresseerd is in het spelen van voldoende wedstrijden (dus liever 9 dan 7), en 



dat die wens prevaleert boven het belang van het aantal spelers per team en andere eigenschappen 
van het competitiehuis. In scenario 2 spelen alle teams in beginsel 9 ronden, niet enkel de hoogste 
klasse.

De keuze voor scenario 2 zal een teleurstelling zijn voor de nodige clubs binnen de SBO. 
Opgemerkt zij dat de SBO natuurlijk alle ruimte heeft zelfstandig een viertallen competitie te 
organiseren naast de SOS competitie.  Aan het spelen met achttallen in de hoogste twee klassen 
wordt niet getornd. De SGS is bereidt de stap naar één competitiehuis te maken, maar wil deze 
achttallen dan wel overeind houden. Het fenomeen dat je 2 spelers extra moet opstellen wanneer je 
van de tweede naar de eerste klasse promoveert, kennen we ook vanuit de KNSB-competitie.

Met name bij de kleine clubs in de diverse bonden leefde de voorkeur voor een viertallen 
competitie. Wij menen echter dat een keuze voor de competitievorm niet geblokkeerd zou moeten 
zijn door het enkele feit dat enige clubs geen 6 spelers op de been kunnen krijgen, hoe spijtig dat 
ook is.

Besluitvorming en start

Het ongewijzigde scenario 2 zal in juni op tafel liggen in de algemene vergaderingen van de drie 
deelnemende bonden. Wanneer het in een van de bonden wordt afgestemd, betekent dat dat we een 
punt zetten achter de SOS-competitie en zal elke bond zelf vaststellen hoe zij verder gaan. Wordt 
het scenario in alle drie de bonden aangenomen, dan gaan we met de nieuwe acht- en zestallen 
competitie van start na de zomer. Er is ook een aangepast wedstrijdreglement voorbereid, dat ook 
bij de vergaderstukken zal zitten. Bij de indeling van de nieuwe competitie zullen we in beginsel 
pogen de teams minimaal in te delen in de klasse waarin ze in het seizoen 2019/2020 ook speelden 
in de 8-tallen competitie. Zo hebben we dat bij de introductie van de SOS-competitie ook gedaan, 
en dat lijkt ook nu haalbaar.

Voorstel opgesteld door de stuurgroep SOS-competitie, bestaande uit initiatiefnemers, 
competitieleiders en voorzitters van de deelnemende bonden. Dit voorstel wordt op de algemene 
ledenvergaderingen ingediend namens de drie bondsbesturen.


