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Toelichting wijzigingen Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2020

Inleiding
Op 31 januari 2020 heeft het Bondsbestuur het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2020 vastgesteld.
Hierin zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. In dit document vindt u een overzicht van de wijzigingen.
Het nieuwe Reglement van Wedstrijden Verenigingsport 2020 is te vinden op de KNBSB-site:
https://www.knbsb.nl/competitie/reglementen/wedstrijdbepalingen/

Definitie competitiesoorten (pagina 5)
Als gevolg van deze toegevoegde definities zijn op verschillende plekken in het reglement tekstuele wijzigingen
doorgevoerd.
Toelichting: Aan het reglement zijn definities toegevoegd van de verschillende competitiesoorten opgenomen om
helderheid te creëren wat voor soort competities er zijn. Deze definities zijn ook in de Competitiebepalingen 2020
doorgevoerd.
Artikel 4.7 lid f – Speelgerechtigdheid
Aanpassing in dit lid.
Toelichting: Op advies van de Advies Commissie Geschillen in zaak 2019-2 worden de twee voorbeelden in dit lid
geschrapt, omdat deze veel onduidelijkheid veroorzaakten. Het Bondsbestuur benoemt wel een ander voorbeeld
om het belang van de toevoeging ‘slechts bij hoge uitzondering’ kracht bij te zetten.
Artikel 4.8 lid c1 en c2 – Vast spelen in een team
Deze wijziging betreft de afwijkende regel voor de Honkbal Hoofdklasse en de Softbal Dames Golden League.
Toelichting: De regeling uit 2019 om innings te willen tellen blijkt in de praktijk toch (zeer) lastig te
handhaven/monitoren voor veldspelers (niet werpers). De afdeling Competitiezaken heeft daarom voorgesteld
deze bepalingen te wijzigen.
Dit voorstel is in de Hoofdklasse-vergadering en in de vergadering van het Softbal Topsportberaad besproken en
de verenigingen zijn akkoord om de regeling zoals hiernaast weergegeven te wijzigen. Dit voorstel is ook in de
vergadering met de Honkbal Overgangsklasse-coaches besproken en die hadden er geen probleem mee.
Artikel 6.4 lid b2 en b3 – Wensen voor poule-indeling en wedstrijdprogramma
Deze wijziging betreft de afwijkende regel voor de Honkbal Hoofdklasse en de Softbal Dames Golden League.
Toelichting: De reden voor deze wijzigingen is om eenheid in de reglementering tussen Honkbal en Softbal aan te
brengen. Deze wijziging is akkoord bevonden door de betreffende verenigingen.
Artikel 6.5 lid b1 – Inplannen en verschuiven competitiewedstrijd
Dit lid is geschrapt.
Toelichting: De reden voor deze wijziging is dat deze termijn in de praktijk door de afdeling Competitiezaken niet
werd gehanteerd en dat in de praktijk de algemene regels bij de leden a en b worden gebruikt. In het kader van
verminderen van (afwijkende) regelgeving wordt deze bepaling dan ook verwijderd.
Artikel 6.7 - Terugtrekken van een team
In dit artikel zijn enkele tekstuele aanscherpingen doorgevoerd.

Artikel 6.12 lid d4 - Staken wedstrijd
Toevoeging aan dit lid.
Toelichting: In 2019 waren aan het einde van het seizoen door de slechte weersomstandigheden veel problemen
met niet-opgeschorte wedstrijden. Deze toevoeging wordt opgenomen om in uitzonderlijke situaties de afdeling
Competitiezaken de mogelijkheid te bieden van de verplichting tot spelen van een wedstrijd af te zien.
Artikel 6.12 lid e4 - Staken wedstrijd
Deze wijziging betreft de afwijkende regel voor de Honkbal Hoofdklasse en de Softbal Dames Golden League.
Toelichting: In overleg met de verenigingen in het Softbal Topsportberaad wordt deze bepaling voortaan ook
gehanteerd bij wedstrijden in de Golden en Silver League.
Artikel 6.14 lid a - Competitiesysteem en regeling bij gelijk eindigen
Aanpassing in dit lid.
Toelichting: In de dagelijkse praktijk van de afdeling Competitiezaken blijkt het lastig voor elke daarvoor
aangewezen competitie altijd 18 competitiewedstrijden in te plannen. Bij oneven aantallen teams in een poule is
dat lang niet altijd realiseerbaar binnen de speelkalenders. In de praktijk van Competitiezaken wordt daarom
noodgedwongen al wel eens een competitie met 16 competitiewedstrijden gepland.
Dit is de reglementaire vastlegging van die mogelijkheid voor Competitiezaken.
Artikel 8.4 – Speelveld (HONKBAL JEUGD SPECIFIEKE BEPALINGEN)
Toevoeging aan dit lid.
De volgende tekst is toegevoegd: Al jaren is het gebruik dat wedstrijden in de leeftijdscategorieën Honkbal
Pupillen en Aspiranten op een softbalveld/jeugdhonkbalveld worden gespeeld. Echter, dit is reglementair nergens
vastgelegd. Bij sommige verenigingen worden wedstrijden in deze leeftijdscategorieën nog op een honkbalveld
gespeeld.
NIEUWE REGEL VANAF 2022:
Met ingang van seizoen 2022 is het verplicht dat wedstrijden in de leeftijdscategorieën Honkbal Pupillen en
Aspiranten op een softbalveld/jeugdhonkbalveld worden gespeeld.
Toelichting: Op verzoek van de Terreincommissie van de KNBSB is deze wijziging opgenomen.
Artikel 8.4 – Speelveld (HONKBAL JEUGD SPECIFIEKE BEPALINGEN)
Toevoeging aan dit lid.
De volgende tekst is toegevoegd: WERPAFSTANDEN:
Sinds enkele jaren moet een groot aantal, verschillende werpafstanden op de softbal-/ jeugdhonkbalvelden
worden gehanteerd. Er is begrip voor de theoretische achtergrond van de verschillende afstanden, maar in de
praktijk levert deze diversiteit problemen op bij het plaatsen van de grondankers voor de werpplaat. Op verzoek
van de Terreincommissie van de KNBSB worden enkele werpafstanden voor Honkbal Jeugd dan ook iets
aangepast zodat deze voortaan aansluiten op reeds bestaande werpafstanden.
a.

b.

Pupillen
1. Honkafstand: 18,30 meter
2. Werpafstand:
i. 1e klasse: 14,00 meter
ii. 2e klasse: 13,00 meter
iii. 3e klasse: 12,00 meter
Aspiranten
1. Honkafstand: 23,00 meter
2. Werpafstand:

Advies voor 2020

14,02
13,11
12,19

Verplichting met ingang van 2021

14,02
13,11
12,19

i. 1e klasse: 16,45 meter
ii. 2e klasse: 15,00 meter
iii. 3e klasse: 15,00 meter

16,45
15,00
15,00

16,45
15,00
15,00

Toelichting: Op verzoek van de Terreincommissie van de KNBSB is deze wijziging opgenomen.
Artikel 8.5 – Knuppel (HONKBAL JEUGD SPECIFIEKE BEPALINGEN)
Aanpassing in dit lid.
De volgende tekst is toegevoegd: Met ingang van seizoen 2020 staat de KNBSB alleen USA Batstandard-knuppels
toe in de leeftijdscategorieën Honkbal Pupillen en Aspiranten. Dit betekent dat vanaf seizoen 2020 elke knuppel
moet zijn voorzien van het USA Bat-logo. In de leeftijdscategorie Junioren zijn naast de USA batstandard knuppels
ook de BBCOR-knuppels toegestaan.
Toelichting: De overgangsregeling die in 2018 en 2019 is gehanteerd komt daarmee te vervallen.
HOOFDSTUK 10 – REGELING OPLEIDINGSVERGOEDING HONKBAL EN SOFTBAL
Toevoeging reglementaire bepalingen.
Toelichting: In het KNBSB Congres van 2 november 2019 is het voorstel tot wijziging van de regeling
Opleidingsvergoeding geaccordeerd. Hier staat de reglementering van deze regeling.

