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I.

Theorie deel

Onderstaand treft u een aantal punten die behandeld worden in het theorie gedeelte.
 Onder welke wedstrijdregels wordt er gespeeld
 Wat doe je als je op het veld komt (controle teams – kaart – veld – materiaal)
 Veiligheidsvoorschriften spelers (catcheruitrusting – helmen – sierraden – gips
[verboden] )
 Tijdwaarneming bij wedstrijden met een tijdslimiet
 Wanneer en hoe start de wedstrijd (play-bal)
De werper:
 Werpstanden
 Slagzone (slag – wijd)
 Wanneer geen worp (quick-pitch – het spel is dood)
 Aantal ingooi ballen (tempo in de wedstrijd houden, maakt het spel leuker)
Slaan:
 Slagperk
 Slagvolgorde
 Geslagen bal (goed – fout)
 Bal slaan, slagman buiten slagperk
 Contact van catcher met slagman (ruim voor, tijdens en ruim naar de worp)
 Time-out, aangevraagd door de slagman, wanneer wel / niet
Honklopen, uit / scoren:
 Vangbal / geen vangbal
 Safe – Out (In – Uit)
 Wanneer punten wel / niet tellen
Einde van de inning:
 Bij drie nullen wisselen (de nieuwe inning begint na de derde nul)
Einde wedstrijd:
 Tijdlimiet (inning uitspelen of niet)
 10 / 20 punten regeling (RvW zie: KNBSB site)
Na de wedstrijd:
 Wedstrijdformulier tekenen
 Eventuele strafzaken afhandelen (protesten bij jeugd niet toegestaan)
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II.

Enkele regelnummers

 Voor jeugdwedstrijden zie reglement jeugdwedstrijden (KNBSB site)
 Gebruik matrix jeugdhonkbal
 Zorg voor voldoende beschermende uitrusting voor je zelf. Regel 9.00 f
 Bespeelbaar gebied, indien nodig, vrij laten maken
 Afspraken maken als er obstakels staan in het speelveld
 Geen concessies aan veiligheidsvoorschriften: knuppels, inzwaaiknuppels, helmen
(twee oorbeschermers), sieraden, gips (verboden), catcheruitrusting. (R.V.W. jeugd)
 Verschillende handschoenen alleen toegestaan voor de catcher en de eerste
honkman. Regel 1.12 – 1.13 – 1.14
 Zorg voorgeschikte speelballen. Regel 3.01 c – d – e (denk aan een ballentas)
 Elk team minstens zes spelers. Regel 1.01 cursief
 Goede afspraken maken vlak voor de wedstrijd (pre-game conference)
Start van de wedstrijd
 Maximaal negen verdedigende spelers van het thuisspelende team in het veld en de
rest op de spelersbank aan de eerste honkzijde (onbespeelbaar gebied). Een
slagman plus een on-deck slagman van het uitspelende team op het speelveld, twee
coaches in de coachvakken en de rest op de spelersbank aan de derde honkzijde
(onbespeelbaar gebied)
 Start de tijdwaarneming bij wedstrijden met een tijdslimiet
 De wedstrijd start als de Umpire roept, “Play-Ball” (spelen)
 Op elk moment dat het spel dood is (time) mag er gewisseld worden. Regel 3.03. Een
wisselspeler komt dan van de spelersbank en vervangt een speler in het veld. De
gewisselde speler gaat dan op de spelersbank zitten
 Invaller loper voor een teamgenoot. Regel 3.04
 Verschillende werpstanden. Regel 8.01 a – b
 Quick-Pitch (snelle worp / onregelmatige worp). Regel 2.00
 Geraakt werper. Regel 6.08 b
 Slagvolgorde (scorekaart). Regel 4.04 – 6.01
 Slagperk. Regel 2.00 – 6.03
 Staan buiten het slagperk en de bal raken. Regel 6.06 a
 Goed / Fout geslagen bal. Regel 2.00
 Hinderen catcher. Regel 6.08 c
 Vangbal – geen vangbal. Regel 2.00
 Te vroeg weg van een honk na een vangbal (appèl). Regel 7.10
 Gedwongen loop – tikken. Regel 2.00
 Safe (in) / Out (uit). Regel 2.00 – 7.08
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 Punten tellen wel / niet. Regel 2.00 – 4.09 a1 – 5.06
 Einde van de inning – wisselen. Bij drie nullen wisselen (de nieuwe inning begint na
de derde nul). Regel 2.00 – 5.07
 Snelheid tijdens de hele wedstrijd. Zorg dat er snel gewisseld wordt. Laat niet meer
ballen ingooien dan is toegestaan. Regel 8.03 cursief. Zorg dat de volgende slagman
snel in het slagperk staat en blijft staan

III.
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IV.

Definitie en toepassing van slag en wijd

A. Breedte van de slagzone.
We merken dat sommige Umpires de breedte van de plaat niet volledig als
onderdeel van de slagzone meenemen. Iedere bal die op de juiste hoogte ”met
enig deel” over de plaat gaat is slag! De bal hoeft dus niet volledig binnen de
plaatranden te zijn om slag te geven.
De slagzone is feitelijk plaatbreedte plus twee balbreedtes breed. In onderstaand
voorbeeld is alleen de meest rechtse bal een wijdbal.

slag
wijd

B. Hoogte van de slagzone
Bij volwassenen, inclusief Junioren en Aspiranten A, wordt in afwijking van het
onderstaande plaatje uit de Spelregels vanaf een baldikte boven de bovenkant
van de broek tot een baldikte onder de knieholte (dus ongeveer een baldikte
onder de knie) slag gegeven mits over de plaat.
Voor de Pupillen tot en met Aspiranten B wordt het onderstaande plaatje uit de
spelregels aangehouden waarbij we niet onder de knieholte slag gegeven. Zij
hebben dus een wat hoger slaggebied.
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Plaatje uit de spelregels

Situatie in de praktijk

C. Diepte van de slagzone
Houd er rekening mee dat de slagzone ook de diepte van de plaat heeft!
Volgens het reglement moet de bal met enig deel in vlucht op de goede hoogte
over de plaat gaan. Een leuke bal is een die scherp daalt over de plaat en via het
puntje nog net de goede hoogte heeft (drop-curve). Die is dus slag en het is leuk
als de pitcher ook die bal krijgt van de Umpire.
D. Probeer het tevoren uit
Wellicht een idee: Ga achter je eigen catcher achter de plaat staan en laat een
speler de grenzen van het slaggebied met een bal zichtbaar maken (breedte,
hoogte, diepte).
E. De slagzone van de MLB vanaf 2000 (let ook op de laatste zin!)
“The STRIKE ZONE is that area over home plate the upper limit of which is a
horizontal line at the midpoint between the top of the shoulders and the top of the
uniform pants, and the lower level is a line at the hallow beneath the knee cap.
The Strike Zone shall be determined from the batter's stance as the batter is
prepared to swing at a pitched ball.”
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V.

Praktijk deel

Het praktijkdeel ongeveer 2½ uur duren en bestaat uit vier onderdelen. Er wordt behoorlijk
wat tijd per onderdeel besteed om de basisprincipes van het scheidsrechteren goed onder
de knie te krijgen. Tijdens de onderdelen zullen varianten worden getoond, zoals een linksen rechtshandige slagman en het verschil tussen het slaan en stoten van een bal.
De volgende onderdelen komen aan bod:
VI.

De tekens en signalen van de Umpire
 wijd – slag (ball – strike)
 stand van de slagman
 in – uit (safe – out)
 goed – fout geslagen bal e.a.

VII.

Basisprincipes van de plaat – Umpire
 stand van je voeten
 waar zijn je handen
 stand van je hoofd
 voorkom rugklachten e.a.

VIII.

Wijd en Slag beoordelen
 visueel
 verbaal
 slagbeweging e.a.

IX.

Beslissingen op de honken door de plaat – Umpire
 masker afnemen
 kom achter de catcher vandaan
 de goede hoek maken voor de beslissing wordt genomen e.a.
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