
 
 

 
 

CRITERIA ONDERSCHEIDINGEN BINNEN DE KNBSB – 29 MEI 2020 

 

Onderscheiding Criteria / toekenning 

Jubilea verenigingen: 
Alleen honkbal en/of softbal vereniging of  
afdeling (van een omni-vereniging) 

  25 jaren: donatie voor jeugdplan € 125 
  50 jaren: donatie voor jeugdplan € 250 
  75 jaren: donatie voor jeugdplan € 375 
100 jaren: donatie voor jeugdplan € 500 
 

Erepenning KNBSB 
(Penning met logo; achterzijde voor inscriptie) 

Goedkeuring Bondsbestuur op voordracht van vereniging of persoon 
a. 25 jaar actief voor vereniging 
b. 500 competitiewedstrijden voor de vereniging als speler / 

speelster 
c. 500 competitiewedstrijden voor de vereniging als coach 
d. 500 competitiewedstrijden voor de vereniging als 

wedstrijdofficial (scheidsrechter / scorer) 
 

Bondsonderscheidingsteken 
(Speld met logo KNBSB in zilver) 

Goedkeuring Bondsbestuur 
a. 20 jaar onafgebroken landelijk (of oud-district) functionaris 
b. 20 jaar landelijk (oud oud-district) functionaris waarvan 5 

jaren onafgebroken bondsbestuurslid 
c. Minimaal 20 jaar landelijk (of oud-district) wedstrijdofficial 

(scheidsrechter / scorer), waarvan onafgebroken 8 jaar op 
internationale lijst 

d. 500 hoofdklasse wedstrijden als wedstrijdofficial 
(scheidsrechter / scorer) 

e. 500 hoofdklasse wedstrijden als coach 
f. Aantal wedstrijden als speler / speelster in hoofdklasse of 

internationaal (zie uitwerking hieronder) 
g. Behalen van medaille op Olympische Spelen, Wereld 

Kampioenschappen, Tof 12 of Word Baseball Classic (A team: 
spelers / -speelsters en staf) 

h. In bijzondere gevallen, ter beoordeling Bondsbestuur 
 

Lid van Verdienste 
(Speld met logo KNBSB in goud) 

Goedkeuring Congres op voordacht Bondsbestuur 
a. 25 jaar onafgebroken landelijk (of oud-district) functionaris 
b. 25 jaar landelijk (of oud-district) functionaris waarvan 5 jaren 

onafgebroken bondsbestuurslid 
c. Minimaal 25 jaar landelijk (of oud-district) wedstrijdofficial 

(scheidsrechter / scorer) waarvan onafgebroken 8 jaar op 
internationale lijst 

d. Interlands in A team als speler / speelster of pitcher (zie 
uitwerking hieronder)  

e. Kampioen worden / behalen 1e plaats / gouden medaille bij 
Olympische Spelen, Wereld Kampioenschappen, Top 12 of 
World Baseball Classic (A team spelers / -speelsters in staf)  

f. In bijzondere gevallen, ter beoordeling Bondsbestuur, kan 
het Bondsbestuur een voordracht doen aan het Congres 
 

Erelid 
(Speld met logo KNBSB in goud en met biljant) 

Goedkeuring Congres op voordacht Bondsbestuur 
Alleen in bijzondere gevallen, ter beoordeling Bondsbestuur, kan het 
Bondsbestuur een voordracht doen aan het Congres.  
 



 
 

 
 

 

Uitwerking bij speelsters / spelers: 

Softbal  Bondsonderscheidingsteken: 
Speelsters   400 competitiewedstrijden 

  Pitchers    300 competitiewedstrijden 
  Speelsters   100 internationale wedstrijden 
  Pitchers      60 internationale wedstrijden 

  Lid van Verdienste 
  Speelsters   200 internationale wedstrijden 
  Pitchers    120 internationale wedstrijden 
   
Honkbal  Bondsonderscheidingsteken: 

Spelers    500 competitiewedstrijden 
  Pitchers    200 competitiewedstrijden 
  Spelers    100 internationale wedstrijden 
  Pitchers      40 internationale wedstrijden 

  Lid van Verdienste 
  Spelers    200 internationale wedstrijden 
  Pitchers      80 internationale wedstrijden 

 

 

Waardering Internationale Federaties: 

Buiten bovengenoemde criteria is het Bondsbestuur bevoegd om in zeer bijzondere gevallen het door de KNBSB 
gelauwerde Lid van Verdienste of Erelid te nomineren voor de Hall of Fame of andere onderscheidingen van een 
Internationale Federatie (WBSC, w.o. Hall of Fame ISF, CEB en ESF). 

 

Vastgesteld door de Bondsraad KNBSB op 12 december 2015. 
Tekstueel aangepast naar de gewijzigde organisatiebenamingen op 29 mei 2020.  

 


