SPELREGELS CURVEBALL*:
Wat zijn de belangrijkste verschillen met fastpitch ?
Internationaal wordt gesproken over slowpitch. De KNBSB hanteert hiervoor de naam CurveBall.
De laatste jaren is op het Europese continent de belangstelling gegroeid voor slowpitch softbal.
Het tweejaarlijkse Europees Gemengd (mannen en vrouwen) Slowpitch Kampioenschap is nu een vast
onderdeel van de ESF competitie. Aan de laatste Europese Gemengde Slowpitch Cup competitie van 2009 in
Bulgarije hebben teams uit zes landen deelgenomen en wellicht doen in 2010 acht of nog meer landen mee met
de Europese Slowpitch Kampioenschappen die in Nederland zullen worden gespeeld.
Steeds meer landen beginnen met slowpitchcompetities of organiseren landelijk slowpitchtoernooien. Toch stellen
veel mensen in Europa vragen bij de spelregels van slowpitch en zij willen weten wat de verschillen zijn met
fastpitch. Daarom volgt hier een korte opsomming van de belangrijkste regels die uitsluitend voor slowpitch
gelden en die aangeven hoe het spel dient te worden gespeeld.

Afmetingen van het speelveld
Bij (gemengd) slowpitch softbal voor volwassenen zijn de maten:
• tussen de honken 19,81 meter.
• werpafstand 15,24 meter.
• minimum afstand tot de buitenveldomheining 83,82 meter.
Spelvorm en spelers
Slowpitch kan zowel gemengd als alleen door mannen of alleen door vrouwen worden gespeeld.
In elke vorm heeft het team 10 spelers in het veld staan, met vier, in plaats van drie, buitenvelders.
Er zijn geen vaste regels hoe en waar die vier buitenvelders zich moeten opstellen.
Alle overige veldposities zijn dezelfde als bij fastpitch.
Als gemengd wordt gespeeld schrijven de ISF reglementen voor dat er vijf mannen en vijf vrouwen
in het veld moeten zijn: twee mannen en twee vrouwen in het buitenveld en twee mannen en twee
vrouwen in het binnenveld. De posities welke in het binnenveld door vrouwen of mannen worden
ingenomen zijn naar vrije keuze van het team. Als de werper een man is dan moet de achtervanger
een vrouw zijn, of andersom.
Niettemin is het mogelijk om gemengd slowpitch softbal te spelen als de man/vrouw verhouding niet
50/50 is (maar bijv. 6:4 of 7:3). In dat geval moet er tenminste één vrouwelijke buitenvelder zijn en één
vrouwelijke binnenvelder. Ook de werper of de achtervanger moet dan een vrouw zijn.
Slagvolgorde
Als gemengd wordt gespeeld in een 50/50 verhouding moet de slagvolgorde zo zijn samengesteld dat
een vrouw en een man om de beurt aan slag komen. Nooit kunnen twee mannen of twee vrouwen
vlak na elkaar aan slag komen. Wanneer de verhouding mannen/vrouwen niet gelijk is worden aparte
regels gehanteerd die bepalen hoe de slagvolgorde moet zijn samengesteld.
Beschermend materaal
Veelal wordt slowpitch softbal gespeeld zonder gebruikmaking van helmen of van beschermend
materiaal voor de achtervanger en de regels vereisen dat ook niet. Toch wordt het gebruik van een
masker door de achtervanger sterk aanbevolen, en er is evenveel reden bij slowpitch als bij
fastpitch dat een slagman of een honkloper een helm draagt.
Werpen
Bij slowpitch wordt de bal onderhands geworpen terwijl één van de voeten van de werper in contact
met de werpplaat blijft tot de bal is losgelaten. Een reglementaire worp moet een boog beschrijven die
op het hoogste punt minimaal 182 cm. en maximaal 365 cm. boven de grond komt.
Die boog zorgt ervoor dat de bal zich langzaam voortbeweegt. De beoordeling of de worp voldoet aan
de voorgeschreven boog berust bij de plaatscheidsrechter.
Zoals bij fastpitch softbal en bij honkbal wordt hier ook een slagzone toegepast:
in dit geval moet de geworpen bal tussen de voorste schouder van de slagman en zijn achterste knie
over enig deel van de thuisplaat gaan. Aangezien de bal van boven naar beneden door de slagzone
komt vergt het wel enige tijd om te leren hoe bij slowpitch slag en wijd moet worden beoordeeld.

Slag en wijd
Bij slowpitch is elke geworpen bal die bij het neerkomen enig deel van de thuisplaat raakt een wijdbal,
zelfs als de bal daarbij door de slagzone ging.
Als de slagman al twee slag heeft is een foutgeslagen bal de derde slag en de slagman is uit.
Stootslag en stelen
Stoten van de bal is niet toegestaan. Het stelen van een honk evenmin. Een honkloper moet in
contact met het honk blijven tot de geworpen bal wordt geslagen of over de thuisplaat gaat.
Feitelijk is een geworpen bal een ‘dode’ bal (niet in spel) totdat hij wordt geslagen.
Daarmee in overeenstemming kennen wij bij slowpitch geen ‘wilde worp’ of ‘doorgeschoten bal’.
Vier wijd: eerste honk (ook wel ‘vrije loop’ genoemd)
Bij gemengd slowpitch betekent vier wijd voor een slagvrouw, zoals gebruikelijk, een vrije loop naar
het eerste honk. Maar wanneer een slagman een vrije loop krijgt worden hem twee honken
toegewezen en hij gaat (via het eerste honk) naar het tweede honk.
Met minder dan twee uit komt een slagvrouw gewoon aan slag als de voorafgaande slagman vier wijd
heeft gekregen. Maar als een slagman vier wijd krijgt als er twee uit zijn, mag de opvolgende
slagvrouw kiezen tussen ‘naar het eerste honk gaan’ en ‘aan slag gaan’. Deze regels zijn
speciaal bedacht om te voorkomen dat teams met opzet slagmannen vier wijd geven opdat er
vrouwen aan slag komen, waarvan men meent dat ze zwakker zijn (minder hard kunnen slaan).
Lijn in het buitenveld
Al het bovenstaande staat in het ISF spelregelboek. Met uitzondering van een regel die soms gebruikt
wordt bij het gemengde spel. Het betreft een getrokken lijn in het buitenveld met een straal van 45,72
meter, gerekend vanaf de thuisplaat. Alle buitenvelders moeten buiten die lijn blijven tot de geworpen
bal is geslagen. Ook dit is weer bedacht om te voorkomen dat buitenvelders zich dichtbij opstellen als
er slagvrouwen aan slag zijn, daar slagvrouwen in zo’n geval nauwelijks ruimte geboden wordt tussen
de binnenvelders en de buitenvelders om een honkslag te geven.
Gebruik van 11 inch en 12 inch softballen
Er worden bij ESF gemengd slowpitch twee verschillende ballen gebruikt: een 11 inch bal wanneer
een vrouw aan slag is en een 12 inch bal wanneer een man aan slag is. Dat is in een wedstrijd goed
te doen ( de plaatscheidsrechter geeft de achtervanger steeds het juiste formaat bal voor een
slagvrouw of een slagman ) en het heft het nadeel voor vrouwen op als buitenvelders zich te dichtbij
opstellen omdat een kleinere 11 inch bal verder kan worden weggeslagen.
Het gebruik van twee ballen van verschillend formaat schijnt geen enkel probleem te vormen voor
werpers of voor velders.
Time out
Bij slowpitch kennen we geen mogelijkheid, zoals bij fastpitch, om de bal naar de werper in de
werperscirkel terug te gooien en daarmee het spel tijdelijk te stoppen. In plaats daarvan roept de
plaatscheidsrechter “Time” na elke spelsituatie als hij of zij ervan overtuigd is dat de bal in het
binnenveld onder controle van het verdedigende team is gekomen en dat honklopers kennelijk geen
aanstalten (meer) maken om op te schuiven. Deze beoordeling en beslissing berust geheel bij de
plaatscheidsrechter.
Nadat “Time”is afgeroepen keren alle honklopers terug naar hun honk. De bal gaat terug naar de
werper (tenzij de bal reeds in bezit is van de werper) en de volgende bal wordt geworpen als de
slagman of slagvrouw gereed staat in het slagperk
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