
Bat List van de vereniging:  Hoofddorp Pioniers DS1 

Geldig per: 07-05-2021 

Nr Merk Serie Typenummer  

1 Boombah Tsunami FPTS9 

2 Easton FS1 FP1351 

3 Easton Stealth flex FP17SF11 

4    

5 Easton Ghost FP19GHU10 

6 Easton Ghost FP19GHU10 

7 Easton Mako CXN zero FP15MK10 

8 Louisville Hybrid FP9H2 

9 Louisville XENO  FPXND10-20 

10 Louisville XENO WTLFPXN19A9 

11 Louisville LXT FPLXD10-20 

12 Louisville XENO WTLFPXN19A10 

13 Louisville XENO FPXND10-20 

14 Louisville LXTX19 WTLFPLX19A12 

15 Louisville XENO WTLFPXN19A11 

16 Louisville XENO WTLFPXN19A9 

17 Demarini  CF6 

18 Demarini  PZP-20 

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

Datum controle: 07-05-2021 Controle uitgevoerd door: R. Verhoef 

Invulinstructie voor verenigingen: 
1) Blauwe vakken in te vullen door vereniging. 
2) Bat list-formulier in Excel-formaat sturen naar de afdeling Competitiezaken: competitie@knbsb.nl 
3) Een vereniging in de DNSL-competitie moet het bondsbureau van de KNBSB uiterlijk 7 x 24 uur voor de aanvang van de eerste 

competitiewedstrijd inhet bezit stellen van een schriftelijke opgave (Bat list) waaruit blijkt welke knuppels in de DNSL-competitie gebruikt gaan worden. 
4) Uiterlijk 2 x 24 uur voor het aanvangstijdstip van een competitiewedstrijd kan een vereniging tijdens werkdagen van het bondsbureau van de 

KNBSBéén of meerdere wijzigingen in de Bat list aanbrengen. De vereniging moet daarvoor een nieuwe versie van de Bat list aanleveren on opgave van de 

wijzigingen. 

5) Gele vakken in te vullen door de afdeling Competitiezaken. 



Reglement van Wedstrijden DNSL 
Artikel 6.8 - Knuppels (check het reglement voor het volledige artikel over de knuppels) 

a. Knuppels die gebruikt worden in de DNSL-competitie moeten voorzien zijn van het ISF-logo en/of 

ASA-logo en mogen niet voorkomen op the ASA non-approved bat list. 

www.asasoftball.com/about/certified_equipment.asp 
b. Het gebruik van knuppels waarvan het merk en de modelaanduiding niet meer zichtbaar zijn, zijn niet 

toegestaan  in de DNSL-competitie. Dergelijke knuppels worden als een onreglementaire knuppel 

beschouwd (Illegal Bat).  
c. Het gebruik van een knuppel die niet op de Bat list is aangemeld, is niet toegestaan in de DNSL-

competities en wordt beschouwd als een onreglementaire knuppel (Illegal Bat).   
d. Enkel de knuppels die op de Bat list staan vermeld mogen tijdens de wedstrijd in de dug out aanwezig 

zijn. 


