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Procedure en richtlijnen reglementaire knuppels

Reglementaire knuppels
Alle reglementaire knuppels moeten, conform de spelregels, zichtbaar gemarkeerd zijn met een “ISF 2005
certified logo” of een “WBSC Certified logo” en bovendien in de laatste versie van de “WBSC softball bat list”
staan. De knuppels die in dit document staan zijn getest en veilig bevonden.

Helaas worden door de WBSC met enige regelmaat knuppels uit dit document verwijderd. Daardoor is alleen een
geldig logo op de knuppel niet voldoende om te constateren of een knuppel reglementair is. Een van de redenen
om een knuppel van de lijst te verwijderen is dat een knuppel niet meer veilig wordt geacht.
In de Nederlandse competitie gebruiken we de versie van de “WBSC softball bat list” die bij de start van de
competitie op de KNBSB-website is gepubliceerd. Een wijziging van de WBSC van de knuppellijst tijdens de
competitie wordt alleen door de KNBSB doorgevoerd als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Indien dat het
geval is, wordt dat via de KNBSB-website gecommuniceerd.

Procedure vaststellen reglementaire knuppels
Voor het vaststellen of een knuppel reglementair is, worden twee verschillende procedures gebruikt:
1. Voor de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse en 1e klasse;
2. Voor alle andere klassen.
In alle gevallen zijn de teams en spelers zelf verantwoordelijk voor het gebruik van reglementaire knuppels. De
KNBSB stelt een spreadsheet ter beschikking waarmee een knuppellijst kan worden gemaakt waarop automatisch
wordt aangegeven of een knuppel reglementair is of niet. Deze spreadsheet is te vinden op
https://www.knbsb.nl/batlists-softbal/.
Procedure Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse en 1e klasse
1. In de Hoofdklasse en 1e klasse dient een team in de dug-out een actuele knuppellijst beschikbaar te
hebben (elektronisch of op papier), gemaakt met het door de KNBSB beschikbaar gesteld spreadsheet.
Deze knuppellijst kan door de scheidsrechters voor, tijdens en na de wedstrijd worden geraadpleegd.
2. Daarnaast dient elke knuppel door de vereniging te worden gemerkt met een sticker die door de KNBSB
aan de vereniging ter beschikking wordt gesteld.. Bij het aanbrengen van een sticker moet worden

gecontroleerd of de knuppels reglementair is. Alleen knuppels met een sticker mogen tijdens de wedstrijd
in de dug-out aanwezig zijn.
3. Scheidsrechters controleren voor aanvang of gedurende de wedstrijd of knuppels zijn voorzien van een
sticker, een leesbaar “ISF 2005 certified logo” of “WBSC Certified logo” en op eventuele beschadigingen
of veranderingen.
4. Indien een knuppel die niet op de “WBSC softball bat list” staat is voorzien van een sticker, dan wordt dit
via het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) aan de afdeling Competitiezaken doorgegeven. Het
Bondsbestuur maakt dan een klachtzaak bij de Commissie Strafzaken aanhangig tegen de betreffende
vereniging wegens frauduleus handelen.
5. Als een knuppel tijdens het seizoen wordt beschadigd en daardoor door de scheidsrechter als
onreglementair wordt aangemerkt, dan moet de sticker worden verwijderd, dient de knuppellijst te
worden aangepast en mag de betreffende knuppel niet meer in de competitie worden gebruikt. De
scheidsrechter maakt hiervan in alle gevallen melding aan de afdeling Competitiezaken.
6. Indien tijdens de wedstrijd door de tegenstander bezwaar wordt gemaakt tegen het gebruik van een
specifieke knuppel dient het team waarvan de knuppel is met behulp van de knuppellijst aan te tonen dat
deze reglementair is. Als de knuppel is voorzien van een sticker én op de knuppellijst als reglementair
staat aangeduid, zal de scheidsrechter deze tijdens de wedstrijd als reglementaire knuppel beschouwen,
als deze niet beschadigd of veranderd is.
7. Uiteraard kan tegen de beslissing van de scheidsrechter protest worden aangetekend bij de
Protestcommissie Softbal.
Procedure Overige klassen
1. In alle overige klassen hoeven knuppels niet van een sticker te worden voorzien, maar wordt aangeraden
om in de dug-out een knuppellijst aanwezig te hebben die met het door de KNBSB ter beschikking
gestelde spreadsheet is gemaakt, zodat voor, tijdens en na de wedstrijd door de scheidrechter kan
worden gecontroleerd of knuppels reglementair zijn.
2. Scheidsrechters controleren of knuppels zijn voorzien van een sticker, een leesbaar “ISF 2005 certified
logo” of “WBSC Certified logo” en op eventuele beschadigingen of veranderingen.
3. Indien tijdens de wedstrijd door de tegenstander bezwaar wordt gemaakt tegen het gebruik van een
specifieke knuppel dient degene die bezwaar maakt aan te tonen dat de knuppel niet reglementair is.
Indien degene die bezwaar maakt dit niet ter plekke binnen redelijke tijd kan doen, zal de scheidsrechter
de knuppel als reglementair beschouwen indien deze is voorzien van een leesbaar “ISF 2005 certified
logo” of “WBSC Certified logo”.
4. Uiteraard kan tegen de beslissing van de scheidsrechter protest worden aangetekendbij de
Protestcommissie Softbal.

