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AANSTELLINGEN OFFICIALS
De aanstellingen van de officials voor de oefenwedstrijden staan op deze pagina, ook te benaderen vanaf de competitiepagina op
de KNBSB site. De aanstellingen staan ook op de persoonlijke pagina van de officials.
De aanstellingen staan gescheiden op de KNBSB site. Via een directe link: Aanstellingen honkbal:
http://www.knbsb.nl/la/referees.php?FID=2 en aanstellingen softbal: http://www.knbsb.nl/la/referees.php?FID=3

NEGENTALOPGAVE EN COMPETITIECONTROLE
Op de site is het formulier voor de negentalopgave te vinden en staat ook een overzicht van de competitiecontroleurs.

COMPETITIEBEPALINGEN
Op pagina 8 van deze Home Plate vindt u de definitieve competitiebepalingen.

BEEBALL NIEUWSBRIEF
De nieuwste BeeBall nieuwsbrief is HIER te downloaden.
Natuurlijk mag deze nieuwsbrief overgenomen worden in uw clubblad of op de site komen te staan van uw vereniging. Hebt u zelf
een leuk BeeBall toernooi of wedstrijd gehad, stuur de leukste foto’s (en een verslagje) naar info@beeball.nl

UITSLAGEN
Voor het doorgeven van de uitslagen in de wedstrijdsport kunt u de uitslagen doorgeven via de volgende link: (ook via
www.knbsb.nl > competitie > uitslagen melden) uitslagen, of direct via deze link. Tot 48 uur na de wedstrijd kunnen hier de
uitslagen worden doorgegeven en deze worden direct verwerkt in de standen. De inlogcodes die u vorig jaar gebruikt heeft voor het
doorgeven van de uitslagen en waarmee u dit jaar de teams heeft ingeschreven kunnen ook gebruikt worden voor het invoeren van
de uitslagen. Hebt u deze codes niet meer dan kunt u ((wedstrijd)secretaris van de vereniging) deze aanvragen bij
renee.elshof@knbsb.nl
Met uw medewerking kunnen wij ook de site up-to-date houden. Uiteindelijk profiteren wij allen dan volledige overzichten met
uitslagen en actuele standen.

KLEUREN VAN DE WEDSTRIJDFORMULIEREN
Voor wedstrijden uit de volgende klassen: H105, H108, H11x, H12x, H20x, H40x, S108, S11x, S12x, en S20x:
Bij de formulieren met 3 doorslagen (4 bladen in totaal), het witte formulier naar het bondsbureau, groen naar de
verenigingscontroleur van de thuisspelende vereniging, geel naar de verenigingscontroleur van de uitspelende vereniging en de
rose is voor de thuisclub.
Bij de formulieren met 2 doorslagen (3 bladen in totaal), het witte formulier naar het bondsbureau, groen naar de
verenigingscontroleur van de thuisspelende vereniging en geel naar de verenigingscontroleur van de uitspelende vereniging.
Voor wedstrijden uit de overige klassen:
Bij de formulieren met 3 doorslagen (4 bladen in totaal), het witte formulier naar de verenigingscontroleur van de thuisspelende
vereniging, groen naar de verenigingscontroleur van de uitspelende vereniging, geel is voor de thuisclub en rose voor de
bezoekende vereniging.
Bij de formulieren met 2 doorslagen (3 bladen in totaal), het witte formulier naar de verenigingscontroleur van de thuisspelende
vereniging, groen naar de verenigingscontroleur van de uitspelende vereniging.

WEDSTRIJDFORMULIEREN BEEBALL
Voor de wedstrijden BeeBall hoeven geen wedstrijdformulieren ingevuld te worden. Ook hoeft er geen uitslag op de site ingevuld te
worden

BESTELLINGEN
De start van het seizoen is nabij. Een goed moment om te inventariseren of er binnen uw vereniging voldoende
wedstrijdformulieren, scoreblokken, line-up formulieren, e.d. voorradig zijn. Zo niet, bestel deze dan via onze shop op de website
(http://www.knbsb.nl/nw/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=130&lang=nl&vmcchk=1&Itemid=130). Houdt u wel rekening
met de levertijd van maximaal 5 werkdagen, dus bestel tijdig.

RAPPORT VAN DE SCHEIDSRECHTER
Voor aanvang van de competitie ontvangen alle verenigingen en alle bondsofficials weer een set met strafformulieren (rapport van
de scheidsrechter). De verengingen adviseren wij om deze formulieren op een afgesproken plaats in het clubhuis neer te leggen,
zodat ze eenvoudig gevonden kunnen worden als ze nodig zijn.

WAARNEMING WEDSTRIJDSECRETARIAAT
PSV t/m 12 april Mw. C. Christophe 06-20448040 cathal643@yahoo.com
Thamen (alle teams) van 5 t/m 9 april G. Brouwer, 06-46595336, wedstrijdsecretariaat@thamen.info
Domstad Dodgers van 1 april t/m 2 mei: mw. J. de Jager 06-22479585, info@domstaddodgers.nl

SCOREREGELS 2011 BESCHIKBAAR
Vanaf heden zijn de scoreregels 2011 beschikbaar. Om deze te downloaden klik hier (Download onder categorie Competitie)

SOFTBALSCHEIDSRECHTERS GEZOCHT
Op 10 juni 2011 wordt tijdens Mission Olympic in Amsterdam e.o. de finaledag van het Nederlands Kampioenschap schoolsoftbal
gehouden. Voor de twee locaties Amsterdam Pirates (jongens) en DVH Amstelveen (meisjes) zijn we op zoek naar scheidsrechters
die wedstrijden willen leiden. Het NK softbal is een landelijk initiatief van de Koninklijk Vereniging voor leraren Lichamelijke
Opvoeding (KVLO). De deelnemende teams zijn de winnaars van de voorrondes die verspreidt over het land zijn gespeeld. De
wedstrijden worden gespeeld van 12:00 tot 16:00 (onder voorbehoud). Voor een goede voorbereiding vragen we jullie om
omstreeks 11:00 uur aanwezig te zijn. Vanuit de organisatie krijgen alle scheidsrechters een vergoeding van 45 euro. Tevens krijgt
men bonnen voor lunch en consumpties. De reiskosten worden door de KNBSB vergoed. Het is ieder jaar weer een leuke en
gezellige dag en niet onbelangrijk het zonnetje schijnt ieder jaar!
Je kunt jezelf voor 20 mei aanmelden via info@knbsb.nl.

ONTMOET SASKIA KOSTERINK
Je kunt Saskia Kosterink ontmoeten tijdens het Dutch Softball Camp 2011, dat van 2 t/m 6 mei wordt gehouden in Bussum.
Hoi, mijn naam is Saskia Kosterink en ik ben 26 jaar. Sinds 2005 kom ik uit voor het Nederlands
Dames Softbal Team, maar uiteraard is dat mij niet aankomen waaien. Toen ik op mijn 13e begon had
ik nooit durven dromen wat ik allemaal mee heb mogen maken door softbal te spelen. Een half jaar
later nadat ik begon lag er een uitnodiging in de brievenbus voor het zogeheten Team Blauw. Na een
tijdje mocht ik doorstromen naar Jong Oranje waar ik van het echte werk mocht proeven. Mijn eerste
EK en WK waren een feit, maar het smaakte naar meer. Op een dag mocht ik meetrainen met het
echte Nederlands Dames Softbal Team, wow wat waren die meiden goed!! Dat wou ik ook, en zo
begon ik nog harder te werken om hogerop te komen en dit te bereiken. Op een gegeven moment was
mijn tijd bij Jong Oranje over omdat ik te “oud” was, even was ik bang dat het avontuur hier afgelopen
was, maar mijn harde werk werd beloond! Na nog meer inzet en harder te werken werd ik een vaste
waarde voor het NL Team. Hierdoor heb ik heel wat van de wereld mogen zien en veel toernooien
achter mijn naam mogen schrijven. En mijn ultieme droom... De Olympische Spelen is uitgekomen! Al
is Softbal uit de Olympische Spelen, blijf dromen… Maar zet voor jezelf een doel en werk er naar toe
dan zal je op het moment van bereiken extra trots en gemotiveerd zijn. Geen enkele droom is te gek,
zolang je er zelf maar hard voor wil blijven werken! See you in the Dutch National Team!!:-)
Wil je tijdens de komende periode informatie blijven ontvangen over het DUTCH SOFTBALL CAMP 2011, meld je dan aan via
www.knbsb.nl  spelers  talenten  softbal. Hiermee ben je niet ingeschreven. Tevens kun je de informatie vinden op
www.dutchtopsoftball.com.
Wil je deze unieke kans om een week te trainen met het Nederlands Softbalteam niet missen, dan kun je jezelf inschrijven via
www.knbsb.nl  spelers  talenten  softbal.

VERDUIDELIJKING SPELREGEL 4.10 b.
NB: Ingevolge het reglement van wedstrijden is deze regel alleen van toepassing op:
1. beslissingswedstrijden, indien slechts één wedstrijd wordt gespeeld;
2. wedstrijden in de topsportcompetitie (uitgezonderd hoofdklasse) alsmede promotiewedstrijden naar de topsportcompetitie tot een
maximum van twaalf innings.

N11: AFSLUITING I.V.M. NIEUWE AANSLUITING N207; 8-11APRIL
In verband met de aanleg van de nieuwe aansluiting van de N207 op de N11 sluit Rijkswaterstaat gedurende twee weekenden de
N11 steeds één rijrichting af. Van vrijdag 25 maart 22.00 uur tot maandag 28 maart 05.00 uur is de N11 richting Leiden vanaf de
A12 tot Alphen aan den Rijn afgesloten. Van vrijdag 8 april 22.00 uur tot en met maandag 11 april 05.00 uur is de N11 richting
Bodegraven tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven afgesloten.
Omleidingroutes:
Verkeer vanuit Utrecht richting Leiden wordt omgeleid via de A12 richting Den Haag tot het Prins Clausplein, daarna via de A4
richting Amsterdam.
Verkeer vanuit Leiden richting Utrecht wordt omgeleid via de A4 richting Delft tot het Prins Clausplein, daarna via de A12 richting
Utrecht.
Lokaal verkeer wordt omgeleid via Zwammerdam.
Gele borden ter plaatse geven de omleidingroute aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden
uitgesteld. Alle bezoekende teams voor het nieuwe complex van de Alphians moeten dus rekening houden met extra reistijd.

VERLEENDE REGISTRATIES
Nr.
9345
4496
9576
4010
3971
8727
6401
9341
3859
6688
9416
4103
9417
9338
9337
7898
8330
6948
9104
556
208
4098
6815
8471

Mw.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Mw.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Mw.
Hr.
Mw.
Hr.
Mw.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

D.C.
J.A.
I.
F.
J.R.
N.
S.
J.
T.S.
M.
M.
C.
D.
A.
E.E.
K.
T.M.
J.M.
C.A.
J.I.
J.
W.J.
N.F.
A.

van

van
van
Van

v/d

Naam
Bekker
Carolus
Chundro
Cleiren
Doornspeek
Eijgenhuijsen
Erkens
Galjaard
Gennep
Haren
Heesakkers
Heijningen
Jamoena
Kirindongo
Kirindongo
Lindeboom
Minderhoud
Owen
Rosina
Vaneman
Werf
Wulffers
Zondervan
Zwakman

Oude vereniging
Orioles
Celeritas
Unicorns
Batters
Hoofddorp Pioniers
Olympia Haarlem
Euro Stars
Gophers
Eagles
Animals
Birds
Celeritas
Schiedam
Gophers
Gophers
Caribe
Gryphons
DSS
RCH-Pinguins
Quick Amersfoort
Animals
Blue Birds
Quick Amersfoort
Bears

Nieuwe vereniging
Vlaardingen Holy
Adegeest
Vlaardingen Holy
Boosters
Terrasvogels
Hoofddorp Pioniers
Saints
Vlaardingen Holy
WSB
Arnhem Rhinos
Tsunami
Red Lions
Tsunami
Vlaardingen Holy
Vlaardingen Holy
Northern Stars
Boekaniers
Sparks Haarlem
Herons
Matchmakers
Arnhem Rhinos
Red Lions
Red Caps Leusden
Alcmaria Victrix

Speelsoort
SD
HB
HB
HB
HB
SD
HB
HB
HB
HB
HB
SH
HB
HB
HB
SD
HB
SD
HB
SD
HB
SH
HB
SH

VERLEENDE REGISTRATIES (doch in 2011 niet gerechtigd uit te komen in een team in de topsportcompetitie,
uitgezonderd de junioren/aspiranten)
Nr.
Naam
Oude vereniging
Nieuwe vereniging
Speelsoort
8672
Mw. G.
Calonaci
DVH
Sparks Haarlem
SD
8715
Mw. D.
Erkemeij
OVVO
Hoofddorp Pioniers
SD
8403
Mw. A.L.
Huffermann
HCAW
Zuidvogels
SD
8550
Hr.
R.W.
Koeleman
DVS
PSV
HB
7074
Hr.
S.
van
Lamoen
Falcons
HCAW
HB

8549
8293
8565

Hr.
Mw.
Hr.

G.M.
F.
N.S.

van

Moll
Schmidt
Zijlstra

DVS
DSS
DVS

PSV
Terrasvogels
PSV

HB
SD
HB

OPGEHOUDEN REGISTRATIES
Nr.
4986
3744

Hr.
Hr.

D.R.
L.J.

Naam
Alexander
Hersilia

Oude vereniging
Kokolishi
Sparta/Feyenoord

Nieuwe vereniging
Spikes
ADO

Speelsoort
SH
HB

UITSPRAAK VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP IN DE ZAAK FLANEUR/BAN TOPA STRAFZAAK
2010/08
Voorgeschiedenis
Op zaterdag 24 april 2010 vindt in Apeldoorn de honkbalwedstrijd bij de junioren plaats tussen WSB en Ban Topa. Bij deze
wedstrijd doet zich een ernstig incident voor en de wedstrijd wordt gestaakt. Plaatscheidsrechter M. IJben noteert op het
wedstrijdformulier dat S. Flaneur uit het veld is gezonden wegens slaan en schoppen. En onder bijzonderheden:
'Benchclearing met hoofdletsel speler en schoppen scheidsrechter.'
In het rapport van de scheidsrechter vermeldt hij:
'Speler S. Flaneur uit het veld gestuurd, daarna een opstoot in het veld. Benchclearing van Ban Topa, waarbij S. Flaneur geschopt
en geslagen heeft. Speler met hoofdletsel en scheidsrechter geschopt.'
De plaatscheidsrechter zendt een dag later ook nog een aanvullend rapport per email.
Daarin staat onder meer:
'Flaneur kreeg in eerste instantie woorden met deze speler en greep deze speler van WSB vervolgens naar de keel. (...)
Vervolgens reageerde Flaneur door mij (de scheidsrechter) te schoppen. (...) Ik constateerde tijdens het ontstane tumult dat
Flaneur een andere speler van WSB sloeg, wat resulteerde in lichamelijk (hoofd) letsel. Zie foto's.'
Bij deze rapportage zijn gevoegd vier portretfoto's van een speler met letsel op het voorhoofd en onder de ogen.
Behandeling door de strafcommissie
De strafcommissie schorst Flaneur op 26 april voorlopig. Reglementair zijn Ban Topa en Flaneur verplicht binnen twee keer 24 uur
na een strafzaak een rapport in te dienen. Doch zij voldoen niet aan deze verplichting. Ook vragen zij niet om een langere termijn
voor het indienen van hun verweer.
De strafcommissie straft Flaneur op grond van het rapport van de plaatscheidsrechter in de eerstvolgende zitting op 29 april voor
een periode eindigend op 31 december 2014 wegens wangedrag, te weten het grijpen naar de keel van een tegenstander, het
slaan van een tegenstander met letsel en het schoppen van de scheidsrechter zonder letsel'.
Ook krijgt de vereniging Ban Topa een geldboete van € 230 'wegens het niet voorkomen van het ontstaan van ongewenst gedrag
escalerend in ernstige bedreigingen jegens de tegenstander'.
Beroep (I)
Ban Topa en Flaneur laten nu wel van zich horen. Op 10 mei gaan zowel Ban Topa als Flaneur bij de Commissie van Beroep in
beroep tegen beide straffen.
De Commissie van Beroep constateert vervolgens twee dingen. Dat er een strafzaak tegen de vereniging liep, kon Ban Topa niet
weten en dus ook geen verweer voeren. Daarenboven is er een (oude) afspraak tussen strafcommissie en Commissie van Beroep,
dat bij langere straffen er een hoorzitting plaats vindt. In de zaak Flaneur heeft niet alleen deze hoorzitting niet plaatsgevonden, ook
is Flaneur gestraft zonder dat er een verklaring van Ban Topa of Flaneur voorhanden was. Die noodzaak tot een snelle bestraffing
bestond niet. Flaneur was op 26 april voorlopig gestraft en er was dus alle tijd voor nader onderzoek.
De Commissie van Beroep bestaande uit de heren Tomson, Mast, Overwater en Toppenberg besluit daarop op grond van artikel
A.25 van het Reglement Tucht- en Geschillen Rechtspraak beide zaken terug te verwijzen naar de strafcommissie. Op 22 juni 2010
wordt deze beslissing ter kennis gebracht van de strafcommissie.
Nieuwe behandeling strafcommissie
De strafcommissie schrijft daarop een hoorzitting uit op 5 augustus 2010. Als getuigen worden onder anderen gehoord
scheidsrechter IJben en twee spelers van WSB, zijn beide zoons, de catcher en de tweede honkman. Beide spelers leggen een
verklaring af, die ze ook op schrift hebben gesteld. Ook de veldscheidsrechter de heer G. Kwak heeft een verklaring op schrift
gesteld.
Ook wordt Flaneur gehoord en andere getuigen van Ban Topa. De strafcommissie doet op dezelfde avond uitspraak. Flaneur blijft
gestraft tot 31 december 2014, maar een deel van die periode, twee jaar, wordt voorwaardelijk opgelegd. De omschrijving van de
ten laste gelegde feiten is iets anders dan eerder. Die luidt nu: wangedrag te weten handtastelijk optreden jegens de tegenstander,
het slaan/schoppen van een tegenstander met letsel en het schoppen van de scheidsrechter zonder letsel.
De eerder opgelegde boete aan de vereniging wordt ingetrokken.
Beroep (II)
Flaneur gaat binnen de daarvoor gestelde termijn in beroep. Aanvullend volgt een uitgebreid beroepschrift dat op 24 augustus 2010
is gedateerd. Centrale stelling in het beroep van Flaneur is, dat er een andere speler van Ban Topa is, die het letsel heeft
veroorzaakt. Deze speler is inmiddels door Ban Topa geroyeerd. De Commissie van Beroep besluit voor tot behandeling over te
gaan met een delegatie, de heren Mast en Toppenberg, de plaatscheidsrechter te horen. Dat gebeurt op vrijdag 19 november 2010
in Apeldoorn. Daarbij aanwezig is de heer E. Diekema, voorzitter van WSB.
Op woensdag 22 december 2010 staat de zitting gepland in Nieuwegein. De barre weers- en wegomstandigheden verhinderen een
doorgang. Nadat ook een zitting daarop wegens onvoorziene omstandigheden geen doorgang kon vinden, vindt uiteindelijk de
zitting plaats op 16 februari 2011 in Nieuwegein.

De Commissie van Beroep bestaat uit de heren: Mr. J.C. Tomson, voorzitter, Chr. Mast, secretaris, Drs. A.G. Toppenberg en Mr.
J.J. Overwater, leden.
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van Ban Topa. Flaneur is door verblijf in Curaçao afwezig.
Stukken en verklaringen
Naast de al eerder genoemde stukken kan de Commissie ook nog - anders dan de strafcommissie - beschikken over twee
verklaringen, die de voorzitter van WSB naar aanleiding van het staken van de wedstrijd aan het Bondsbestuur heeft gericht. Deze
stukken waren niet in het strafdossier terecht gekomen.
Reconstructie
Op grond van alle verklaringen, die voorhanden zijn, reconstrueert de Commissie van Beroep de gebeurtenissen als volgt:
In de zesde inning bij een stand van 19-2 in het voordeel van WSB komt Flaneur aan slag. Als hij in het slagperk heeft
plaatsgenomen, merkt catcher S. (Sonny) IJben op, dat Flaneur buiten het slagperk 'de box' staat. Er vindt een woordenwisseling
plaats. Plaatscheidsrechter IJben tekent vervolgens met de knuppel van Flaneur het slagperk, waarbinnen Flaneur moet
plaatsnemen. Volgens de plaatscheidsrechter weigert Flaneur dat. Flaneur raakt de eerste geworpen bal hard en komt daardoor op
het tweede honk.
Scheidsrechter IJben loopt na de tweehonkslag het veld in richting korte stop en callt Flaneur uit wegens onregelmatig slaan.
Flaneur wordt kwaad. Tussen tweede honkman G. (Gino) IJben en Flaneur ontstaat een woordenwisseling. Volgens Gino IJben
greep Flaneur hem vervolgens bij de keel. Ook andere getuigen hebben dit 'bij de keel grijpen geconstateerd'. Volgens Flaneur zelf
'duwde hij met zijn open en uitgestrekte linkerhand richting het voorhoofd van IJben.'
Als gevolg van deze actie besluit plaatscheidsrechter IJben om Flaneur ook uit de wedstrijd te sturen. Flaneur gooit daarop
(verklaring veldscheidsrechter Kwak) met zijn helm richting de scheidsrechter en geeft de scheidsrechter een trap. Ook in het
rapport van plaatscheidsrechter IJben (zie boven) en in de andere rapporten is deze trap vermeld.
Flaneur heeft een (iets) andere versie. Hij werd 'omsingeld door WSB spelers, voelde zich bedreigd, gooide zijn helm weg en
schopte ook in het wilde weg in de richting van de scheidsrechter, evenwel niet met de bedoeling om hem opzettelijk te raken.'
Flaneur voelde evenwel 'dat hij hem had geraakt.' Hij stelt dat hij 'fout is geweest en meteen spijt had van zijn handeling.' Over het
vervolg verklaart veldscheidsrechter Kwak: 'Inmiddels was het hele team van Ban Topa uit de dug-out gekomen en aan het
knokken bij het tweede honk.'
Over de precieze aard van deze vechtpartij lopen de verklaringen uiteen.
In het na het staken opgestelde rapport van de scheidsrechter verklaart plaatscheidsrechter IJben: 'Speler Flaneur uit het veld
gestuurd, daarna een opstoot in het veld, benchclearing van Ban Topa, waarbij Flaneur geschopt en geslagen heeft. Speler met
hoofdletsel en scheidsrechter geschopt.'
In een nadere uitleg per email schrijft IJben 'Aansluitend ontstond een benchclearing waarbij ik tijdens het ontstane tumult
constateerde dat Flaneur een andere speler van WSB sloeg wat resulteerde in lichamelijk (hoofd)letsel (zie foto's) Vervolgens
reageerde Flaneur door mij te schoppen.'
In de verklaringen van WSB voorzitter Diekema een paar dagen later: 'Een speler van WSB is op zijn hoofd geslagen (niet door de
uitgegeven speler) met lichamelijk letsel tot gevolg. Wie de slaande speler was is niet bekend. De uitgegeven speler heeft daarop
de scheidsrechter geschopt echter zonder letsel.'
Aanvullend verklaart Diekema op 29 april 2010. 'Het kost tijd om zoveel mogelijk betrokkenen te horen om een juist beeld te krijgen.
Geven ook allemaal een verschillend beeld. Het rapport van de scheidsrechter met bijgevoegde foto's geeft de verwondingen aan
welke een speler heeft opgelopen. Deze speler is IJben De dader is herkend als een speler met rugnummer 12.'
Ook zijn er de verklaringen op de door de strafcommissie georganiseerde hoorzitting.
Daar heeft catcher Sonny IJben verklaard zowel te zijn getrapt als geslagen door Flaneur als door een andere speler: 'Een trap van
Flaneur waar ik mijn focus op richtte, gevolgd door een stoot onder mijn oog van Flaneur. Toen ik na de stoot omhoog keek (...)
werd ik direct geslagen op mijn voorhoofd door de speler met nummer 12 als rugnummer.'
Tweede honkman Gino IJben: 'Doordat Sonny tussen mij en Flaneur in kwam staan kreeg hij van Flaneur een schop tegen zijn
been en een klap op zijn oog. Terwijl Sonny geslagen en geschopt werd door Flaneur (...) zag ik een andere jongen (rugnummer
12) over de groep van Ban Topa uitspringen en mijn broertje nog een klap verkopen op zijn voorhoofd tot bloedens toe.'
'Flaneur schopt en slaat de catcher'. (M. IJben, verklaring hoorzitting strafcommissie)
'Flaneur ontkent verder iemand te hebben geslagen en/of geduwd.' (Flaneur beroep tegen uitspraak 29 april)
Analyse en overwegingen
Flaneur is door de strafcommissie gestraft voor drie zaken:
a. wangedrag te weten handtastelijk optreden jegens de tegenstander;
b. het slaan/schoppen van een tegenstander met letsel;
c. het schoppen van de scheidsrechter zonder letsel.
Op grond van de verklaringen zoals die boven zijn geschetst, acht de Commissie van Beroep Flaneur schuldig aan het punt a. en
punt c.

Ten aanzien van punt b. constateert de Commissie, dat er volgens de bovengenoemde verklaringen drie scenario's denkbaar zijn.
In de eerste plaats: Flaneur is verantwoordelijk voor de verwondingen van S.(Sonny) IJben.
In de tweede plaats: de speler met rugnummer 12 is verantwoordelijk voor de verwondingen van S.(Sonny) IJben.
In de derde plaats: Flaneur en de speler met rugnummer 12 dragen voor de verwondingen gezamenlijk schuld.
Scenario 1 vindt steun in de eerste verklaring van plaatscheidsrechter IJben.
Scenario 2 vindt steun in de verklaring van Ban Topa en de verklaringen van de kant van WSB in de dagen na de wedstrijd zoals
op papier gezet door voorzitter Diekema.
Scenario 3 komt tot uiting in de verklaringen van Sonny en Gino IJben bij de strafcommissie.
De Commissie verwerpt scenario 1. Immers zowel de aanhangers van scenario 2 als van scenario 3 zijn het erover eens, dat naast
Flaneur ook een speler met nummer 12 zich heeft misdragen.
De Commissie moet dus een keus maken tussen scenario 2 (gezamenlijke schuld aan de spelersverwondingen) en scenario 3,
waarbij Flaneur ten aanzien van de verwondingen van Gino IJben ook schuld treft.
De verklaringen van Sonny en Gino IJben treffen door hun gedetailleerdheid, zeker gezien de periode van meer dan drie maanden
die inmiddels was verstreken. Het zou zo gebeurd kunnen zijn. Evenwel deze verklaringen vinden geen steun in de verklaring van
veldscheidsrechter Kwak en in de verklaringen van de kant van WSB, zoals verzameld door voorzitter Diekema.
Hoewel de verklaring van Flaneur uitgebreid is, heeft de Commissie daaraan toch maar een geringe waarde toegekend. Dat onder
meer vanwege het feit, dat die verklaring niet 'heet van de naald is' en op essentiële punten niet overeenstemt met andere
verklaringen.
Gezien tegen de totale achtergrond kiest de Commissie voor scenario 2.
De Commissie acht Flaneur schuldig aan:
wangedrag te weten handtastelijk optreden jegens de tegenstander en het schoppen van de scheidsrechter zonder letsel.
Strafmaat
Nu Flaneur van één van de drie ten laste gelegde feiten wordt vrijgesproken, heeft dit gevolgen voor de strafmaat. Dit geldt te meer,
nu het hier gaat om het feit, slaan/schoppen van een tegenstander met letsel waarop volgens de 'Normen bij strafoplegging bij
natuurlijke personen' een minimum straf staat van veertien wedstrijden en als maximum straf schorsing.
De normen geven als minimum straf voor het schoppen van een scheidsrechter zonder letsel een minimum straf voor een periode
van twaalf maanden en als maximum straf schorsing.
Op handtastelijk optreden jegens een tegenstander staat een minimum straf van één wedstrijd en een maximum straf van vijf
wedstrijden.
Mede gelet op de jeugdige leeftijd van Flaneur, het incident vond immers plaats bij een wedstrijd van de junioren, acht de
Commissie de navolgende straf passend bij de ernst van de feiten.
Uitspraak
- bevestigt de uitspraak van de Strafcommissie ten aanzien van de bewezenverklaring met uitzondering van het onderdeel
slaan/schoppen van een tegenstander met letsel en de opgelegde straf;
- spreekt hem vrij van slaan/schoppen van een tegenstander met letsel;
- legt Flaneur een schorsing op voor het spelen van bindende wedstrijden ingaande 26 april 2010 en eindigend 1 juli 2012, waarvan
de laatste twaalf maanden voorwaardelijk met een proeftijd eindigend op 31 december 2013, met als bijzondere voorwaarde dat het
voorwaardelijk deel ten uitvoer wordt gelegd indien Flaneur een overtreding begaat, waarop volgens de 'Normen bij strafoplegging
natuurlijke personen' minimaal een straf van zes wedstrijden staat;
- bepaalt dat de kosten van dit beroep ad € 70,- komen ten laste van Ban Topa.
Aldus gedaan op 16 februari en in essentie de volgende dag ter kennis van betrokkenen gebracht en gepubliceerd in de Home
Plate van 23 februari 2011.
Deze uitspraak gedaan op 29 maart 2011.
Mr. J.J. Tomson - voorzitter
Chr. Mast - secretaris

OPLEIDINGEN / CURSUSSEN KNBSB
De inschrijving is mogelijk via www.knbsb.nl > Opleidingen > Inschrijven
Over de inhoud van de opleidingen zie www.knbsb.nl > Opleidingen
Verenigingen die een cursus willen organiseren kunnen per e-mail contact opnemen met het bondsbureau,
kaderopleidingen@knbsb.nl

Opleidingen voor Umpires & Scorers
worden het hele jaar door worden gepland i.o.m.
de W.O.O.

Umpire Level 1 Honkbal
Alphen aan den Rijn
Data: Theorie: 31 maart, praktijk 11 april
Tijden: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Theorie: Clubhuis Alphians, Amerikalaan 161, Praktijk: Trainingshal Alphians, Amerikalaan 161
Docent: Fred Groenewegen
Ede (Nog enige plaatsen beschikbaar)
Data: Theorie: 5 april, praktijk 19 april
Tijden: 20.00 - 22.30 uur
Locatie:Kantine Moorfielders, Kannonenpad 4, 6717 XE Ede, Praktijk: Gymzalen Pallas Athene College, Koekeltse Boslaan 21,
6715 CW Ede
Docent: Stenar van Groningen Schinkel

GESLAAGDEN CURSUS HONKBALSCHEIDSRECHTER LEVEL 2 (The Herons)
Rectificatie: Mw. J. Benjamins, moet zijn, Mw. Y. Benjamins.

COMPETITIEBEPALINGEN 2011

HONKBAL
Algemene bepalingen topsport en wedstrijdsport
Gelijke stand aan het einde van de competitie: zie reglement van wedstrijden (topsport en/of wedstrijdsport) artikel 5.19 lid
6.a. Bij splitsing van een klasse wordt verwezen naar artikel 5.19 lid 6.b.
Start competitie: zie wedstrijdschema’s.
Clubs spelend in de hoofdklasse moeten in het bezit zijn van een licentie.
Competitiewedstrijden zijn (inhaal)wedstrijden volgens schema.
Afwijkende bepalingen (grondregels) voor velden staan vermeld op de KNBSB site.
1

Competitiewedstrijden hebben te allen tijde voorrang boven het spelen van oefen- en/of vriendschappelijke wedstrijden. De
topsportcompetitie heeft altijd voorrang boven overige wedstrijden.
2 Voor aanvang van de competitie is bepaald wanneer verenigingen zijn vrijgesteld van competitieverplichtingen. Buiten deze
vooraf aangekondigde stops zal geen uitstel van competitieverplichtingen worden verleend.
3 Voor alle klassen anders dan de hoofdklasse bepaalt de competitieleiding de inhaalmomenten.
4 Avondwedstrijden bij daglicht zullen alleen worden vastgesteld van 6 mei tot 3 augustus.
5 Wedstrijden kunnen op honkbalvelden met een lichtinstallatie gedurende het gehele seizoen ook in de avonduren worden
gespeeld. Wedstrijden afgelast voor 6 mei en na 3 augustus kunnen op een veld met een lichtinstallatie worden vastgesteld.
De hieraan verbonden kosten komen ten laste van de thuisspelende vereniging.
6 Bij het spelen van "best of ...", "play-off", en beslissingswedstrijden worden wedstrijden steeds verlengd tot een beslissing is
verkregen, conform artikel 5.10 van het Reglement van Wedstrijden (topsport en/of wedstrijdsport).
Indien een bovengenoemde wedstrijd moet worden gestaakt wegens duisternis weersomstandigheden en / of conditie van het
speelveld, wordt de wedstrijd vervolgd. Het vervolg van een gestaakte wedstrijd, wordt voortgezet op het exacte punt waarop
de staking heeft plaats gevonden. Het complementeren is een continuering van de originele wedstrijd. De line-up en
slagvolgorde van beide teams moeten exact het zelfde zijn als de line-up en slagvolgorde van het moment van staken. Spelers
mogen vervangen worden door spelers die voordat de wedstrijd gestaakt was nog niet in de wedstrijd zijn geweest. Spelers
die voordat de wedstrijd gestaakt was vervangen zijn, mogen niet meer terug keren in de line-up.
Genoemde wedstrijden worden als reglementair geëindigd beschouwd wanneer minimaal negen innings zijn gespeeld en een
winnaar is verkregen (uitzondering: wanneer één van de beide negentallen na zeven volledige innings een voorsprong heeft
van tien punten of meer, of wanneer de ontvangende vereniging in zes innings tien punten of meer heeft gemaakt dan de
bezoekende vereniging in zeven innings).
7 Bij reguliere competitiewedstrijden mogen scheidrechters na 22.50 uur niet aan een nieuwe inning beginnen. Artikel 4.10 de
leden c en d van de spelregels honkbal zijn van toepassing.
8 Een terugtrekking van een team is pas dan van kracht wanneer dit schriftelijk is bevestigd door de secretaris competitiezaken.
9 Wanneer de competitiebepalingen aangeven dat het hoogst geëindigde team of de kampioen het recht op promotie verkrijgt en
dit team ziet daar vanaf, of het is reglementair niet haalbaar, komt het als tweede geëindigde team voor deze promotieplaats in
aanmerking. Indien dit team van het recht op promotie afziet, dan heeft dit tot gevolg dat uit deze klasse geen team promoveert
of aan promotiewedstrijden deelneemt.
10 Voor wedstrijden in de wedstrijdsport is het hebben van nummers op de honkbalpakken niet verplicht. (uitzondering op
spelregel 1.11a.2).
TOPSPORT
1. In de hoofdklasse, Rookie League, en promotie-/degradatiewedstrijden voor de hoofdklasse, moeten afgelaste wedstrijden
op een doordeweekse avond op velden met goedgekeurd kunstlicht worden ingehaald. Is er opnieuw sprake van
afgelasting, dan wordt de eerstvolgende doordeweekse avond benut.
2. In de overgangsklasse moeten afgelaste wedstrijden op de eerstvolgende dinsdagavond op een veld met een
goedgekeurde kunstlicht installatie worden ingehaald.
3. Wedstrijden welke niet tot een regulier einde zijn gekomen, kunnen door de secretaris competitiezaken worden geschrapt,
als de wedstrijd geen invloed heeft op de eindrangschikking.
4. Verenigingen die deelnemen aan beslissingswedstrijden in de topsport, de play-offs en/of Holland Series dienen er zorg
voor de dragen dat het spelen van avondwedstrijden onder kunstlicht niet wordt gehinderd door het ontbreken van
gemeentelijk toestemming (milieuwetgeving waarin wordt gesteld dat de verlichting uit moet zijn tussen 23.00 en 07.00
uur).
5. Niet begonnen play-off wedstrijden of wedstrijden uit de Holland Series worden op de volgende dag ingehaald, tenzij op
die dag reeds een geplande wedstrijd staat. De wedstrijd gaat dan naar het eerst volgende vrije speelmoment.
Niet regulier geëindigde play-off wedstrijden of wedstrijden uit de Holland Series worden op de volgende dag uitgespeeld,
tenzij op die dag reeds een geplande wedstrijd staat. De wedstrijd gaat dan naar het eerst volgende vrije speelmoment.
Artikel 5.5 van het Reglement van Wedstrijden topsport is onverlet van toepassing.
6. In de hoofdklasse, Rookie League en overgangsklasse mag uitsluitend met goedgekeurde houten knuppels worden
gespeeld. Lijst met goedgekeurde houten knuppels staat vermeld op de KNBSB site.
7. De Tiebreak spelregel (spelregel 4.10 b, uitzondering) is van toepassing in de hoofdklasse competitie, met uitzondering
van de Holland Series en de promotie/degradatie wedstrijden tussen het laatst geëinde hoofdklasse team en het hoogst
geëindigde overgangsklasse team.

HOOFDKLASSE
ADO
Corendon Kinheim
DOOR Neptunus
L & D Amsterdam P.

Mr. Cocker HCAW
Sparta/Feyenoord
UVV
Vaessen Pioniers

Competitieopzet
De acht deelnemers ontmoeten elkaar zes keer; totaal 42 wedstrijden per team.
Kampioenschap
De nummers één tot en met vier en de nummers vijf tot en met acht spelen een play-off /play-down ronde in de vorm van een
anderhalve competitie vanaf donderdag 11 augustus conform het speelschema. Dit zonder behoud van punten uit de reguliere
competitie van 42 wedstrijden. De curfew (regel 7 uit de algemene competitiebepalingen) is onverminderd van kracht. De Tiebreak
spelregel (artikel 4.10b, uitzondering, uit de officiële spelregels) is van toepassing. Er wordt gespeeld volgens het volgende schema:
Play-offs / Play-downs:
Donderdag 11 augustus:
19:45 nummer 1 – nummer 4
19:45 nummer 2 – nummer 3
19:45 nummer 5 – nummer 8
19:45 nummer 6 – nummer 7
Zaterdag 13 augustus:
14:00 nummer 4 – nummer 1
14:00 nummer 3 – nummer 2
14:00 nummer 8 – nummer 5
14:00 nummer 7 – nummer 6
Zondag 14 augustus:
14:00 nummer 1 – nummer 4
14:00 nummer 2 – nummer 3
14:00 nummer 5 – nummer 8
14:00 nummer 6 – nummer 7

Donderdag 18 augustus:
Donderdag 25 augustus:
19:45 nummer 1 – nummer 3
19:45 nummer 1 – nummer 2
19:45 nummer 2 – nummer 4
19:45 nummer 3 – nummer 4
19:45 nummer 5 – nummer 7
19:45 nummer 5 – nummer 6
19:45 nummer 6 – nummer 8
19:45 nummer 7 – nummer 8
Zaterdag 20 augustus:
Zaterdag 27 augustus:
14:00 nummer 3 – nummer 1
14:00 nummer 2 – nummer 1
14:00 nummer 4 – nummer 2
14:00 nummer 4 – nummer 3
14:00 nummer 7 – nummer 5
14:00 nummer 6 – nummer 5
14:00 nummer 8 – nummer 6
14:00 nummer 8 – nummer 7
Zondag 21 augustus:
Zondag 28 augustus:
14:00 nummer 1 – nummer 3
14:00 nummer 1 – nummer 2
14:00 nummer 2 – nummer 4
14:00 nummer 3 – nummer 4
14:00 nummer 5 – nummer 7
14:00 nummer 5 – nummer 6
14:00 nummer 6 – nummer 8
14:00 nummer 7 – nummer 8

Alle gelijke standen tussen twee of meerdere teams zullen als volgt worden bepaald (in volgorde):
1) het team dat twee of meer wedstrijden gewonnen heeft van wedstrijdreeks tegen het team waarmee het gelijk aantal
eindpunten behaald is;
2) het team dat het beste Team Quality Balance heeft (Team Quality Balance is de som van het aantal gescoorde punten gedeeld
door het aantal gespeelde innings als aanvallende partij, min de som van het aantal tegen punten gedeeld door het aantal innings
gespeeld als verdedigende partij);
3) het team dat het beste verdiende punten Team Quality Balance heeft, van de onderling gespeelde wedstrijden waarmee het
team gelijk is geëindigd;
4) het team met het hoogste slaggemiddelde in de wedstrijden van wedstrijdreeks tegen het team waarmee het gelijk aantal
eindpunten behaald is;
5) loting
Als punt 2,3 en 4 zijn toegepast en één team is geselecteerd voor de hogere of de lagere positie en de resterende teams nog steeds
gelijk staan met hetzelfde resultaat van TQB, ER-TQB of slaggemiddelde (2,3,4) dan begint de volgorde om deze gelijke stand te
de
beslissen weer bij punt 1. Wanneer deze regel toegepast wordt dan wordt 1 uit gezien als 1/3 inning.
Voorbeelden van de TQB zijn HIER te downloaden en zijn verzonden aan de hoofdklasse verenigingen.
De nummers één en twee (uit de reeks van de nummers één tot en met vier uit de play-off ronde) spelen uiteindelijk vanaf zaterdag
3 september een best-of-seven (Holland Series) om het landskampioenschap. Regel 4 van de competitiebepalingen topsport en
regel 6 van de competitiebepalingen algemeen zijn van kracht.
De Tiebreak spelregel (artikel 4.10b, uitzondering, uit de officiële spelregels) is niet van toepassing tijdens de Holland Series.
Holland Series:
Zaterdag 3 september
Zondag 4 september
Donderdag 8 september
Zaterdag 10 september
Zondag 11 september
Zaterdag 17 september
Zondag 18 september

14:00
14:00
19:45
14:00
14:00
14:00
14:00

nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer

1
1
2
2
2
1
1

-

nummer 2
nummer 2
nummer 1
nummer 1
nummer 1
nummer 2
nummer 2

(indien noodzakelijk)
(indien noodzakelijk)
(indien noodzakelijk)

Europese toernooien voor clubteams
In principe vertegenwoordigt de winnaar van de Holland Series ons land bij het toernooi om de Europa Cup en de nummer één van
de reguliere competitie zal spelen om de European Cup Qualifier.
Als de nummer één ook de winnaar van de Holland Series is, krijgt de verliezer van de Holland Series het recht deel te nemen aan
de European Cup Qualifier

Degradatie
De als laatst geëindigde, uit de play-down ronde vijf tot en met acht, speelt tegen het hoogst geëindigde standaardteam van de
overgangsklasse een best-of-five, om één plaats in de hoofdklasse 2012 volgens het volgende speelschema:
Donderdag 1 september 19:45
Nummer 8 Hoofdklasse
Nummer 1 Overgangsklasse
Zaterdag 3 september
14:00
Nummer 1 Overgangsklasse
Nummer 8 Hoofdklasse
Zondag 4 september
14:00
Nummer 8 Hoofdklasse
Nummer 1 Overgangsklasse
Zaterdag 10 september 14:00
Nummer 1 Overgangsklasse
Nummer 8 Hoofdklasse
(indien noodzakelijk)
Zondag 11 september
14:00
Nummer 8 Hoofdklasse
Nummer 1 Overgangsklasse
(indien noodzakelijk)
Regel 4 van de competitiebepalingen topsport en regel 6 van de competitiebepalingen algemeen zijn van kracht.
De Tiebreak spelregel (artikel 4.10b, uitzondering, uit de officiële spelregels) is niet van toepassing tijdens deze best-of-five.
Indien géén best-of-five plaatsvindt, handhaaft de degradant. Artikel 9 van de algemene competitiebepalingen is hierbij niet
van toepassing.
ROOKIE LEAGUE
ADO
Mr. Cocker HCAW
Amsterdam Pirates
Omron Pioniers
De Kroon Kinheim
Sparta/Feyenoord
DOOR Tridents
UVV
In deze afdeling komen de teams uit van verenigingen die in de hoofdklasse zijn vertegenwoordigd.
De acht Rookieteams ontmoeten elkaar zes keer; totaal 42 wedstrijden per team. De wedstrijden worden contra de hoofdklasse
wedstrijden gespeeld, d.w.z. als het hoofdklasse team op de zaterdag thuis speelt, speelt het Rookieteam op de vrijdagavond uit.
als het hoofdklasse team op de zondag uit speelt, speelt het Rookieteam op de zondag thuis. Er geldt een competitiestop in de
periode van 4 juli tot en met 4 augustus.
OVERGANGS KLASSE
Almere ‘90
Double Stars
DSS
Euro Stars
Hawks
Orioles

PSV
RCH- Pinguïns
Robur ‘58
Sparks Haarlem
Tex Town Tigers
Twins

Competitieopzet
De twaalf standaardteams treffen elkaar in een enkele competitie. Na deze competitie wordt er gesplitst, waarbij de bovenste zes
teams elkaar in een anderhalve competitie en de onderste zes teams elkaar in een anderhalve competitie treffen, met behoud van
het onderling resultaat uit het eerste deel van de competitie, waarbij de stand voor de bovenste helft en de onderste helft separaat
wordt opgemaakt. Vaste inhaaldag is, naast de dagen welke zijn opgenomen in het schema, de dinsdagavond (op een veld met
een goedgekeurde kunstlicht installatie).
Er geldt een competitiestop in de periode van 13 juli tot en met 5 augustus.
Kampioenschap/ promotie
Het hoogst geëindigde standaardteam speelt een best-of-five tegen de nummer acht van de hoofdklasse om één plaats in de
hoofdklasse 2012, volgens onderstaand schema:
Donderdag 1 september 19:45
Nummer 8 Hoofdklasse
Nummer 1 Overgangsklasse
Zaterdag 3 september
14:00
Nummer 1 Overgangsklasse
Nummer 8 Hoofdklasse
Zondag 4 september
14:00
Nummer 8 Hoofdklasse
Nummer 1 Overgangsklasse
Zaterdag 10 september 14:00
Nummer 1 Overgangsklasse
Nummer 8 Hoofdklasse
(indien noodzakelijk)
Zondag 11 september
14:00
Nummer 8 Hoofdklasse
Nummer 1 Overgangsklasse
(indien noodzakelijk)
Regel 4 van de competitiebepalingen topsport is van kracht. Artikel 9 van de algemene competitiebepalingen is hierbij niet
van toepassing.
Degradatie
Het als twaalf geëindigde team degradeert naar de eerste klasse, mits de winnaar van the best-of-three uit de eerste klasse een
standaardteam is. Is de winnaar uit deze serie geen standaardteam, dan heeft de verliezer uit deze serie het recht op promotie naar
de overgangsklasse, mits dit een standaardteam is. Is zowel de winnaar als de verliezer uit deze serie geen standaardteam, dan
promoveert er geen team vanuit de eerste klasse en degradeert er geen team uit de overgangsklasse.
ACADEMY JUNIOREN (klasse H200)
Indeling:
Bixie Baseball
Diamonds Amsterdam
APPM Rabbits
Rotterdam Unicorns
Scimitars Midden-Nederland
Tsunami

Competitieopzet
De junioren spelen een dubbele competitie (40 wedstrijden per team).
De winnaar van deze competitie is landskampioen junioren Topsport.
Competitiestop
In de periode van 11 juli tot en met 12 augustus zullen geen wedstrijden worden vastgesteld.
ACADEMY ASPIRANTEN (klasse H400)
Indeling:
Bixie Baseball
Diamonds Amsterdam
APPM Rabbits
Rotterdam Unicorns
Scimitars Midden-Nederland Tsunami
Competitieopzet
De zes deelnemers spelen een dubbele competitie met dubbelwedstrijden (40 wedstrijden per team).
De winnaar van deze competitie is landskampioen aspiranten Topsport.
Competitiestop
In de periode van 11 juli tot en met 12 augustus zullen geen wedstrijden worden vastgesteld.
WEDSTRIJDSPORT
EERSTE KLASSE
Competitieopzet
De verenigingen zijn verdeeld over twee poules van elf teams, waarin een hele competitie wordt gespeeld van 20 wedstrijden per
team.
Kampioenschap/ promotie
Na het spelen van de reguliere competitie, spelen de beide nummers één (artikel 5.19 lid 6b is van toepassing voor het bepalen van
de nummer één) een best-of-three op 25 september, 2 en (indien noodzakelijk; op onzijdig terrein) op 9 oktober.
De winnaar van the best-of-three is Nederlands kampioen wedstrijdsport.
Dit team heeft, mits dit een standaardteam is recht op promotie naar de overgangsklasse. Is de winnaar uit deze serie geen
standaardteam, dan heeft de verliezer uit deze serie het recht op promotie naar de overgangsklasse, mits dit een standaardteam is.
Is zowel de winnaar als de verliezer uit deze serie geen standaardteam, dan promoveert er geen team vanuit de eerste klasse.
Degradatie
De beide nummers elf degraderen naar de tweede klasse.
TWEEDE KLASSE
Competitieopzet
De deelnemers zijn verdeeld over vier poules.
Kampioenschap/ promotie
De vier nummers één promoveren naar de eerste klasse.
Degradatie
Uit iedere poule degradeert het als laatst geëindigde team.
DERDE KLASSE
Promotie
De nummers één van alle poules promoveren naar de tweede klasse.
Voor seizoen 2011: De nummers één en twee van alle poules promoveren naar de tweede klasse.
Degradatie
Uit iedere poule degradeert het als laatst geëindigde team.
VIERDE KLASSE
Promotie
De nummers één van alle poules promoveren naar de derde klasse.
Voor seizoen 2011: De nummers één en twee van alle poules promoveren naar de derde klasse.
Degradatie
Uit iedere poule degradeert het als laatst geëindigde team.
Algemeen
Een nieuw ingeschreven team, een team uit de vijfde klasse of een gedegradeerd team uit de vierde klasse, kan een verzoek
indienen bij het bondsbestuur om ingeschreven te worden in de vierde klasse.
VIJFDE KLASSE
Promotie
De nummers één promoveren naar de vierde klasse.

TOPKLASSE JUNIOREN (klasse H201)
Competitieopzet
De 10 verenigingen spelen een enkele competitie.
De nummer 1 is kampioen junioren wedstrijdsport.
Competitiestop
In de periode van 11 juli tot en met 5 augustus worden er geen wedstrijden gepland.
TOPKLASSE ASPIRANTEN (klasse H401-H402)
Competitieopzet
De 12 verenigingen spelen verdeeld over 2 poules anderhalve competitie, daarna wordt er gesplitst en spelen de bovenste drie en
de onderste drie nog een halve competitie. In verband met de veldbezetting wordt hiervoor een volledig nieuwe competitie
gemaakt, hierdoor kunnen we afwijken van het reguliere schema
De nummer 1 is kampioen aspiranten wedstrijdsport.
Competitiestop
In de periode van 11 juli tot en met 5 augustus worden er geen wedstrijden gepland.
PUPILLEN (klasse H51-)
Competitieopzet
De verenigingen zijn verdeeld over 2 poules.
De nummers één en twee van de H51A en de nummers één en twee van de H51B spelen een vierkamp op onzijdig terrein, na het
volledig spelen van de reguliere competitie. De winnaar hiervan is landskampioen.

HONKBAL EN SOFTBAL

De navolgende procedure is alleen bedoeld voor de volgende klassen: H100, H105, H108,
H11A en B, H12A t/m D, H200, H201, H400, H401, H402, S100, S108, S11A en B, S12A EN B,
S300, S400, S200, S201 en alle play-off wedstrijden.
WAT TE DOEN BIJ AFGELASTEN/STAKEN VAN EEN WEDSTRIJD
Indien een wedstrijd niet kan aanvangen of voortijdig wordt beëindigd, dient de navolgende procedure te worden gevolgd:
- U belt de secretaris competitiezaken (06-53325915). In principe verneemt u dan de datum en tijd waarop de wedstrijd opnieuw
wordt gespeeld c.q. vervolgd.
- U belt de tegenstander en geeft de nieuwe datum en tijd door of u geeft dit op uw accommodatie door indien de tegenstander
aanwezig is.
- U belt de aangewezen scheidsrechters en scorer en geeft hen de nieuwe datum en tijd door.
- U belt de uitslagendienst, de heer K. Bol, (010-4718599) en geeft ook aan hem de nieuwe datum en tijd door.
Wedstrijdbescheiden
Het originele wedstrijdformulier (naar het bondsbureau) dient uiterlijk de tweede dag na de wedstrijd te zijn gepost (uitgezonderd
wedstrijden van de hoofdklasse). Een kopie van het formulier (m.u.v. de hoofdklasse) wordt door de thuisspelende verenigingen
en ook door de bezoekende vereniging naar de verenigingscontroleur gestuurd. Ook bij afgelasting of voortijdig eindigen van
een wedstrijd stuurt u een formulier. Bij afgelasting gelieve u duidelijk aan te geven of de bezoekende vereniging, de
scheidsrechters en scorer aanwezig waren.
Ook van oefenwedstrijden en toernooien dienen de wedstrijdbescheiden tijdig in ons bezit te zijn.
U kunt uw vereniging buiten de boetelijst houden als u denkt aan: tijdig insturen, juiste lidnummers, naam van scorer en
scheidsrechters die aanwezig waren.
Met uw medewerking kan worden gewerkt aan correcte en vlotte afhandeling van declaraties van scheidsrechters en scorers.
Doorbellen resultaat van de wedstrijd
De uitslag van een wedstrijd dient uiterlijk binnen 30 minuten na afloop bekend te zijn bij de heer K. Bol
(010-4718599). Dit impliceert dat bij het spelen van dubbelwedstrijden twee keer moet worden gebeld (zie verder hier boven bij
"afgelasten/staken").

Voor alle overige klassen geldt dat u de afgelasting of het staken van de wedstrijd volgens
de procedure doorgeeft via de KNBSB site, met de tegenpartij een afspraak maakt voor een
nieuwe speeldag van deze wedstrijd en hier toestemming voor vraagt aan de
desbetreffende competitiecoördinator. Ongeacht de klasse, sturen de scheidsrechter en
beide verenigingen een verklaring rond het staken van de wedstrijd naar het bondsbureau.

SOFTBAL
Algemene bepalingen topsport en wedstrijdsport
Gelijke stand aan het einde van de competitie: zie reglement van wedstrijden (topsport) artikel 5.19 lid 6.a. Bij splitsing van
een klasse wordt verwezen naar artikel 5.19 lid 6.b.
Start competitie: zie wedstrijdschema’s
Competitiewedstrijden zijn (inhaal)wedstrijden volgens schema
De pauze tussen de twee wedstrijden van een dubbel is bepaald op maximaal 15 minuten.
Afwijkende bepalingen (grondregels) voor velden staan vermeld op de KNBSB site.
1

Competitiewedstrijden hebben te allen tijde voorrang boven het spelen van oefen- en/of vriendschappelijke wedstrijden. De
topsportcompetitie heeft altijd voorrang boven overige wedstrijden.
2 In bijzondere gevallen kan een afgelaste dubbelwedstrijd, na overleg met de secretaris competitiezaken, gesplitst op twee
achtereenvolgende dagen worden ingehaald.
3 Voor aanvang van de competitie is bepaald wanneer verenigingen zijn vrijgesteld van competitieverplichtingen. Buiten deze vooraf
aangekondigde stops zal geen uitstel van competitieverplichtingen worden verleend.
4 Avondwedstrijden bij daglicht zullen alleen worden vastgesteld van 6 mei tot 3 augustus, uitgezonderd tijdsgebonden
wedstrijden.
5 Wedstrijden kunnen op softbalvelden met een lichtinstallatie gedurende het gehele seizoen ook in de avonduren worden
gespeeld. Wedstrijden afgelast voor 6 mei en na 3 augustus kunnen op een veld met een lichtinstallatie worden vastgesteld.
De hieraan verbonden kosten komen ten laste van de thuisspelende vereniging.
6 Bij reguliere competitiewedstrijden mogen scheidrechters na 22.50 uur niet aan een nieuwe inning beginnen. Artikel 5.03 de
leden c en d van de spelregels softbal zijn van toepassing.
7 Bij play-off-wedstrijden en Holland Series (zowel dames als heren) wordt iedere wedstrijd bij een gelijke stand na zeven innings,
volgens het systeem van de tie-breaker, verlengd tot een beslissing is verkregen. Regel 5.05 (voorsprongregel) van de officiële
spelregels is onverkort van toepassing. In dergelijke wedstrijden is artikel 5.10 lid 1.a.2 van het reglement van wedstrijden topsport
niet van toepassing.
8 Een terugtrekking van een team is pas dan van kracht wanneer dit schriftelijk is bevestigd door de secretaris competitiezaken.
9 Wanneer de competitiebepalingen aangeven dat het hoogst geëindigde team of de kampioen het recht op promotie verkrijgt en
dit team ziet daar vanaf, of het is reglementair niet haalbaar, komt het als tweede geëindigde team voor deze promotieplaats in
aanmerking. Indien dit team van het recht op promotie afziet, dan heeft dit tot gevolg dat uit deze klasse geen team promoveert
of aan promotiewedstrijden deelneemt.
10 Vanaf het seizoen 2011 mogen er geen knuppels gebruikt worden welke op de ‘non-approved’ lijst van de ASA staan,
http://www.softball.org/about/certified_equipment.asp.
11 Voor alle klassen geldt dat aan slag een helm, met aan beide zijden een oorbeschermer, voorzien moet zijn en van een niet te
verwijderen keurmerk, naam en logo van NOCSAE (National Operating Committee on Standard for Athletic Equipment).
DAMESSOFTBAL
HOOFDKLASSE
Indeling:
Alcmaria Victrix
Centrals
Olympia Haarlem
Sparks Haarlem

Tex Town Tigers
Terrasvogels
Twins

Competitieopzet
Er wordt een enkele competitie dubbelwedstrijden tussen de teams van de hoofdklasse en een enkele competitie
dubbelwedstrijden tegen Jong Oranje gespeeld. Alle wedstrijden tellen mee voor de eindstand. Het team van Jong Oranje doet niet
mee aan de Play-offs en Holland Series.
In de periode van 18 juli tot 12 augustus zullen geen competitiewedstrijden worden vastgesteld. Na de Europa Cup word er
gesplitst met behoud van reeds behaalde punten en spelen de nummers 1 t/m 4 en de nummers 5 t/m 7 een halve competitie
dubbelwedstrijden. Totaal worden er 34 wedstrijden gespeeld door de nummers 1 t/m 4 en 32 wedstrijden door de nummers. 5 t/m
7.
Op 11 juni worden alle wedstrijden op het complex van Alcmaria Victrix gespeeld, bij afgelasting worden deze wedstrijden op 12
juni op hetzelfde complex ingehaald.
De overige zaterdagwedstrijden worden zo nodig ingehaald op de zondag een week na de dag van afgelasting.
Indien de wedstrijd door weersomstandigheden wordt beëindigd na vijf innings (of wanneer de ontvangende vereniging in vier en
halve inning meer punten heeft gescoord dan de tegenstander) is sprake van een geldige wedstrijd.
Kampioenschap
Verenigingen die deelnemen aan de play-offs en/of Holland Series dienen er zorg voor de dragen dat het spelen van
avondwedstrijden onder kunstlicht niet wordt gehinderd door het ontbreken van gemeentelijk toestemming (milieuwetgeving waarin
wordt gesteld dat de verlichting uit moet zijn tussen 23.00 en 07.00 uur).
Play-offs:
De wedstrijden worden in volgorde volgens het vooraf aangekondigde wedstrijdschema gespeeld.
Bij een gelijke stand na zeven innings wordt verlengd met vanaf de achtste inning de tiebreak tot een beslissing is verkregen. Niet
geldige wedstrijden worden in zijn geheel overgespeeld. Dit geldt eveneens voor de in een gelijkspel geëindigde wedstrijd, die
gestaakt moet worden wegens weersomstandigheden.

De nummer één speelt een best-of-five tegen de nummer vier en de nummer twee speelt een best-of-five tegen de nummer drie.
De beide winnaars spelen vervolgens een best-of-five (Holland Series) om het landskampioenschap.
Play-offs (best-of-five):
zaterdag 17 september dubbel, zaterdag 24 september dubbel en zondag 25 september enkel
(indien noodzakelijk)

Holland Series (best-of-five):

zaterdag 1oktober dubbel, zaterdag 8 oktober dubbel en zondag 9 oktober enkel (indien
noodzakelijk)

Holland Series:
De volgorde van de wedstrijden zal naar de analogie van de eerste ronde plaatsvinden. Ook de afgelastingprocedure zal als bij de
play-offs vermeld, worden gevolgd. De beslissende wedstrijd van de Holland Series zal altijd op een zaterdag of zondag gespeeld
worden.
De winnaar van de Holland Series plaatst zich tevens voor deelname aan de Europa Cup I. Is de landskampioen tevens de
verdediger van de Europa Cup, dan verwerft ook de verliezer van de Holland Series het recht aan de Europa Cup I deel te nemen.
De verliezer van de Holland Series krijgt, indien geen deelnemer aan de Europa Cup I, het recht deel te nemen aan de Cup
Winners Cup. Indien de verliezer van de Holland Series deelneemt aan de Europa Cup I, is de eindstand van de competitie na 34
wedstrijden bepalend voor het recht tot inschrijven voor de deelname aan de Cup Winners Cup.
Degradatie
De nummer zeven uit de eindstand van de reguliere competitie speelt een best-of-five tegen de nummer twee van de
overgangsklasse om één plaats in de hoofdklasse 2012.
Er wordt op zaterdag 17 september een dubbelwedstrijd gespeeld op het veld van de nummer zeven van de hoofdklasse. Op
zaterdag 24 september op het veld van de nummer twee van de overgangsklasse en een eventuele vijfde wedstrijd op zondag 25
september op het veld van de nummer zeven van de hoofdklasse. De aanvang van de wedstrijden is steeds 14.00 uur.
OVERGANGSKLASSE
Amsterdam Pirates
Be Wild! Zuidvogels
DSS
Gryphons

Hoofddorp Pioniers
Robur ’58
Roef!
UVV

Competitieopzet
Er wordt een enkele competitie dubbelwedstrijden gespeeld. Na deze competitie wordt er gesplitst, waarbij de bovenste vier
teams elkaar in een enkele competitie dubbelwedstrijden en de onderste vier teams elkaar in een enkele competitie
dubbelwedstrijden treffen, met behoud van het onderling resultaat uit het eerste deel van de competitie, waarbij de stand voor
de bovenste helft en de onderste helft separaat wordt opgemaakt. (totaal 40 wedstrijden per team). In de periode van 11 juli tot
en met 5 augustus zullen geen competitiewedstrijden worden vastgesteld. De zaterdagwedstrijden worden zo nodig ingehaald op
de zondag een week na de dag van afgelasting.
Kampioenschap/ promotie
De nummer één uit de eindstand (de kampioen) promoveert naar de hoofdklasse.
De nummer twee speelt een best-of-five tegen de nummer zeven uit de hoofdklasse om één plaats in de hoofdklasse 2012.
Er wordt op zaterdag 17 september een dubbelwedstrijd gespeeld op het veld van de nummer zeven van de hoofdklasse. Op
zaterdag 24 september op het veld van de nummer twee van de overgangsklasse en een eventuele vijfde wedstrijd op zondag 25
september op het veld van de nummer zeven van de hoofdklasse. De aanvang van de wedstrijden is steeds 14.00 uur.
Degradatie
De nummer acht speelt een best-of-five tegen de nummer twee uit de gesplitste eerste klasse om één plaats in de
overgangsklasse 2012. Er wordt op zaterdag 17 september een dubbelwedstrijd gespeeld op het veld van de nummer acht van de
overgangsklasse. Op zaterdag 24 september op het veld van de nummer twee van de gesplitste eerste klasse en een eventuele
vijfde wedstrijd op zondag 25 september op het veld van de nummer acht van de overgangsklasse. De aanvang van de
wedstrijden is steeds 14.00 uur.
TOPKLASSE 21 JAAR EN JONGER
De tien deelnemers spelen een enkele dubbele competitie.
De nummer één is landskampioen 2011.
Competitiestop
In de periode van 4 juli tot en met 6 augustus zullen geen wedstrijden worden vastgesteld.
TOPKLASSE 15 JAAR EN JONGER
De zes deelnemers spelen anderhalve competitie.
De nummer één is landskampioen 2011.
Competitiestop
In de periode van 10 juli tot en met 26 augustus zullen geen wedstrijden worden vastgesteld.

WEDSTRIJDSPORT DAMESSOFTBAL
EERSTE KLASSE
Er zijn twee afdelingen. Er wordt gesplitst voor promotie en degradatie.
Promotie
De nummers één tot en met vier van de A poule en de nummers één tot en met vier van de B poule spelen, zonder behoud van
punten uit het eerste deel van de competitie, via een halve competitie van dubbelwedstrijden. De nummer één promoveert naar de
overgangsklasse 2012. De nummer twee na splitsing speelt een best-of-five tegen de nummer acht uit de overgangsklasse om één
plaats in de overgangsklasse 2012. Er wordt op zaterdag 17 september een dubbelwedstrijd gespeeld op het veld van de nummer
acht van de overgangsklasse. Op zaterdag 24 september op het veld van de nummer twee van de gesplitste eerste klasse en een
eventuele vijfde wedstrijd op zondag 25 september op het veld van de nummer acht van de overgangsklasse. De aanvang van de
wedstrijden is steeds 14.00 uur.
Degradatie
Na de splitsing spelen de nummers vijf tot en acht uit de A poule en de nummers vijf tot en met acht uit de B poule , zonder
behoud van punten uit het eerste deel van de competitie, een halve competitie. Het als laatst geëindigde team degradeert.
Competitiestop
In de periode van 4 juli tot en met 30 juli worden er geen wedstrijden gepland.
TWEEDE KLASSE
Competitieopzet
Er zijn twee afdelingen die een dubbele competitie van dubbels spelen.
Kampioenschap/ promotie
De beide nummers één promoveren naar de eerste klasse.
Degradatie
Er degradeert in 2011 geen team uit de tweede klasse.
DERDE KLASSE
Promotie
De nummers één van de vijf afdelingen promoveren naar de tweede klasse. De kampioen van de S14A heeft het recht tot
promoveren naar de tweede klasse.
Degradatie
Uit iedere poule degradeert het als laatst geëindigde team.
VIERDE KLASSE
Promotie
De nummers één promoveren naar de derde klasse.
Degradatie
Uit iedere poule degradeert het als laatst geëindigde team.
Algemeen
Een nieuw ingeschreven team, een team uit de vijfde klasse of een gedegradeerd team uit de vierde klasse, kan een verzoek
indienen bij het bondsbestuur om ingeschreven te worden in de vierde klasse.
VIJFDE KLASSE
Promotie
De nummers één promoveren naar de vierde klasse.
PUPILLEN (S52-)
De nummers één van de vier klassen hebben recht om deel te nemen aan de wedstrijdreeks om het landskampioenschap
softbal pupillen 2011.
Hiervoor moeten de teams die hier zicht op hebben, zich vóór 5 september hebben ingeschreven.
Indien de nummer één hiervan af ziet heeft het als nummer twee geplaatste team recht om zich in te schrijven.
Bij het spelen om het landskampioenschap zijn geen dispensatiespelers en geen jongens toegestaan.

WEDSTRIJDSPORT HERENSOFTBAL
HOOFDKLASSE
Indeling
Poule Blauw: Poule Rood:
DVH 2
Adegeest
Flags
Blue Devils
Red Lions
DVH
Spikes
Phoenix
Storks
In poule Blauw wordt een anderhalve competitie van enkele wedstrijden gespeeld. In poule Rood wordt een hele competitie van
enkele wedstrijden gespeeld. Na deze ronde wordt er gesplitst. De twee hoogst geëindigde teams uit beide poules gaan door
met het spelen van een hele competitie van dubbele wedstrijden op de zaterdagen. Dit bepaald de rangschikking 1 t/m 4.
Hierna volgt een Play-off ronde van de nummer een tegen de nummer twee en de nummer drie tegen de nummer vier. De
winnaar van de wedstrijd nummer een tegen de nummer twee gaat door naar de Holland series als ‘winnaar X’. De nummer
twee van de wedstrijd “nummer een tegen nummer twee” en de nummer een van de wedstrijd “nummer drie tegen de nummer
vier” speelt een wedstrijd (Back door), de winnaar van deze wedstrijd plaatst zich voor de Holland series als ‘winnaar Z’.
De Holland Series is een best-of-three welke uiterlijk aanvangen op zaterdag 1 oktober met een dubbel. De eventuele derde
wedstrijd wordt uiterlijk gespeeld op zaterdag 8 oktober. De winnaar van de Holland Series plaatst zich voor deelname aan de
Europa Cup I.
De overige teams spelen een hele competitie van enkele wedstrijden op de gewenste thuisspeeldag.
Tijdens het seizoen wordt er vier keer een toernooidag georganiseerd, waarbij de winnaar van het toernooi recht krijgt zich in te
schrijven voor deelname aan de Cup Winners Cup. Is de landskampioen tevens de verdediger van de Europa Cup I, dan verwerft
ook toernooiwinnaar het recht aan de Europa Cup I deel te nemen. In dat geval mag de nummer twee uit de reguliere competitie
inschrijven voor de Cup Winners Cup.
Er volgt een serie van drie reguliere toernooien en een eindtoernooi. De nummer een van elk regulier toernooi plaatst zich
automatisch voor het eindtoernooi. De drie overige plekken zullen worden door de teams die tijdens de reguliere toernooien de
meeste punten verdienen.
Toernooien duren 1 dag en zijn vast gesteld op de volgende data:
Toernooi 1: maandag 25 april (2de Paasdag), Toernooi 2: donderdag 2 juni (Hemelvaart), Toernooi 3: zaterdag 2 juli.
Eindtoernooi: zaterdag 3 september
Teams mogen aan zoveel toernooien deelnemen als ze willen. Deelname aan een toernooi levert een team al één punt op.
Voor elke gewonnen wedstrijd krijgt men twee punten. In de eindstand van een toernooi ontvangen de nummer twee en de
nummer drie respectievelijk vijf en drie punten.
De eerste drie toernooidagen hebben een open inschrijving. Per deelnemend team mogen vier pick-up spelers deelnemen.
Pick-up spelers zijn spelers van verenigingen die niet deelnemen aan de toernooien. Een pick-up speler mag voor één team
uitkomen tijdens de toernooien. Mocht het team waaraan deze pick-up speler niet meer deelnemen aan de andere toernooien,
dan heeft deze speler geen recht om deel te nemen aan een ander team.
De wedstrijdduur op de toernooidagen is 7 innings of 90 minuten, na 90 minuten lopende inning afmaken.
Degradatie
Er degradeert in 2011 geen team uit de hoofdklasse.
EERSTE KLASSE
Promotie
De winnaar van de driekamp tussen de kampioenen van de drie poules promoveert naar de hoofdklasse 2012. De nummer
twee van deze driekamp speelt een best of three tegen de laatst geëindigde uit de hoofdklasse om één plaats in de hoofdklasse
2012.
Degradatie
Uit iedere poule degradeert het als laatst geëindigde team.
TWEEDE KLASSE
Promotie
De nummers één promoveren naar de eerste klasse.
Degradatie
Uit iedere poule degradeert het als laatst geëindigde team.

DERDE KLASSE
Promotie
De nummers één promoveren naar de tweede klasse.

