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Bereikbaarheid afdeling Competitiezaken 
De afdeling Competitiezaken is tijdens kantooruren, maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur, 
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 030-2020199. Het e-mailadres is: competitie@knbsb.nl. 

Let op: Alleen voor noodgevallen (lees: afgelasting Hoofdklasse- en 1e klassewedstrijden, aanstellingen 
bondsofficial, calamiteiten) kunt u gedurende het wedstrijdseizoen buiten kantooruren contact opnemen met 
de competitietelefoon: 06-53325915. 

Richtlijnen voor wijzigingen in het bestaande wedstrijdprogramma 
Wilt u gedurende het seizoen een wijziging doorvoeren in het bestaande wedstrijdprogramma van een team 
van uw vereniging? Bijvoorbeeld het verplaatsen van een wedstrijd of het wijzigen van de aanvangstijd van een 
wedstrijd. Houd dan rekening met onderstaande richtlijnen!!! 
 

Verenigingsport  
Senioren & Jeugd 

Wijzigingen hele jaar door mogelijk. Voorwaarden: 

• De tegenstander is akkoord met de wijziging. 

• De wijziging moet uiterlijk 3 x 24 uur voorafgaande aan de wedstrijddatum 
door de tegenstander én door Competitiezaken zijn goedgekeurd anders is 
de wijziging niet geldig (zie artikel 6.5 lid b in het Reglement van 
Wedstrijden Verenigingssport). 

Let op:  

In alle klassen geldt dat een wedstrijd altijd op een eerdere datum mag worden gespeeld, mits gemeld aan de 
afdeling Competitiezaken. Er is geen maximumaantal weken/maanden aan verbonden wanneer een wedstrijd 
op een eerdere datum wordt gespeeld. 
 
In het geval een wedstrijd naar een latere datum wordt verplaatst is er wel een maximumperiode aan 
verbonden.  

• Een wedstrijd mag maximaal 2 maanden later dan de officieel geplande wedstrijddatum worden 
gespeeld. Hierbij wordt altijd de originele datum gehanteerd en dus niet de datum na het afspreken 
van een wijziging. 

• Een wedstrijd gepland voor de zomerstop, moet voor de zomerstop worden gespeeld. 

• Een wedstrijd die na de zomerstop is ingepland moet vóór de laatste officiële speelronde worden 
gespeeld. 

• Een wedstrijd mag nooit verplaatst worden tot na de laatst geplande speelronde in de betreffende 
competitie. 

• Een wedstrijd mag wel worden verplaatst naar een inhaalmoment die in de speelkalender is gepland. 

• In 2022 worden geen competitiewedstrijden gepland in het weekend 8-10 juli. De reden hiervan dat 
iedereen in de gelegenheid wordt gesteld de Honkbalweek Haarlem te bezoeken. Het is tevens niet 
toegestaan om wedstrijden naar dit weekend te verplaatsen. 

 
Uitzondering: 
Indien de betrokken verenigingen een wijziging overeenkomen waarbij de thuis- en uitwedstrijd worden 
omgeruild is het toegestaan om een wedstrijd naar een latere datum te verplaatsen die buiten de 2 maanden 
regel valt. Voorbeeld: 
Wedstrijd 1: Team A – Team B staat gepland op 10 april  
Wedstrijd 2: Team B – Teams A staat gepland op 24 augustus 
 
Het is toegestaan om wedstrijd 1 te spelen op 24 augustus (of een andere datum in dezelfde week) en om 
wedstrijd 2 te spelen op 10 april (of in een periode van 10 april t/m 10 juni). Noteer een dergelijke constructie 
altijd in het opmerkingenveld bij de ingediende wijziging. 

  

mailto:competitie@knbsb.nl
https://www.knbsb.nl/competitie/competities/speelkalenders/
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Doorgeven van een wedstrijdwijziging 
Het plaatsen van een verzoek tot wijziging van een wedstrijd (bv. wedstrijddatum, aanvangstijd, 
accommodatie) kan door beide verenigingen via Sportlink Club worden ingevoerd. Het is dus niet verplicht dat 
een thuisspelende vereniging dit doet. Klik hier voor de handleiding om een wedstrijdwijziging via Sportlink 
Club door te geven. 
 
Wanneer een wedstrijdwijziging, door omstandigheden, niet via Sportlink Club kan worden ingevoerd, mag 
uitsluitend de (wedstrijd)secretaris van een vereniging dit per e-mail aan de afdeling Competitiezaken 
doorgeven. 
 
Let op: Een gewijzigde speeldatum/-tijd of een inhaaldatum is pas definitief na akkoord van de afdeling 
Competitiezaken. Dus niet indien alleen beide verenigingen akkoord zijn. 

Procedure afgelaste wedstrijden 
In de procedure van afgelaste wedstrijden wordt onderscheid gemaakt tussen een afgelaste wedstrijd in: 
1. een gesloten seniorenklasse (Honkbal Hoofdklasse t/m 3e klasse, Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse t/m 

2e klasse en Fastpitch Softbal Heren Hoofdklasse). 
2. een open seniorenklasse en alle jeugdklassen. 
 

Gesloten seniorenklassen 
• De procedure voor het afgelasten van een wedstrijd in een gesloten seniorenklasse is per klasse vastgelegd 

in het aparte document ‘Competitiebepalingen Gesloten klassen’. 

• Afgelaste wedstrijden worden door de afdeling Competitiezaken automatisch verplaatst naar een vast 
afgesproken of op de speelkalender aangegeven inhaaldag. 

• Wanneer een vast afgesproken of op de speelkalender aangegeven inhaaldag al bezet is, gebruikt 
Competitiezaken de eerstvolgende inhaaldag. 

• Wanneer er geen inhaaldag meer beschikbaar is, plant de afdeling Competitiezaken de wedstrijd op een 
doordeweekse avond in of op een vrije weekenddag (hierdoor kan het zijn dat teams zowel op zaterdag als 
zondag in één weekend moeten spelen). Het staat de verenigingen vrij om in onderling overleg de 
speeldatum aan te passen. Wanneer dit niet gebeurt moet er gespeeld worden op de door Competitiezaken 
gekozen datum. 

 

Open seniorenklassen én alle jeugdklassen 
• Van de beslissing dat een speelveld is afgekeurd, moeten direct door de thuisspelende vereniging op de 

hoogte worden gesteld: 
1. Beide teams 
2. De aangestelde verenigingsscheidsrechter(s) en eventueel andere verenigingsfunctionarissen 

• Het telefoonnummer van een wedstrijdsecretaris van een vereniging is als volgt te achterhalen: 
- Via het adresboek in Sportlink Club: kijk voor de handleiding of voor een nieuwsbericht hierover. 

• De afgelasting moet in het DWF worden ingevoerd en het DWF moet worden afgerond. De afdeling 
Competitiezaken hoeft niet te worden gebeld of gemaild. 

• Afgelaste wedstrijden worden op basis van de invoer in het DWF door Competitiezaken automatisch 
verplaatst naar: 
➢ de ‘fictieve datum 31 juli’ (voor de zomerstop); of 
➢ de ‘fictieve datum 31 oktober’ (na de zomerstop). 

• Beide betrokken verenigingen spreken in onderling overleg een nieuwe speeldatum voor de wedstrijd af. 

• De nieuwe speeldatum en -tijd van de wedstrijd wordt aan de afdeling Competitiezaken doorgegeven via 
een verzoek tot wijziging van een wedstrijd (bv. inhaaldatum, aanvangstijd) in Sportlink Club. Het is dus niet 
verplicht dat een thuisspelende vereniging dit doet. Klik hier voor de handleiding om een wedstrijdwijziging 
via Sportlink Club door te geven. 

  

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062725-nbb-knbsb-knvb-knkv-knzb-en-nhv-toevoegen-verzoek-wedstrijdwijziging
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062725-nbb-knbsb-knvb-knkv-knzb-en-nhv-toevoegen-verzoek-wedstrijdwijziging
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062711-gegevens-verenigingsfunctionaris-opvragen
https://www.knbsb.nl/nl/news/contactgegevens-verenigingsfunctionarissen-via-sportlink-club-te-raadplegen-775/
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062725-nbb-knbsb-knvb-knkv-knzb-en-nhv-toevoegen-verzoek-wedstrijdwijziging
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062725-nbb-knbsb-knvb-knkv-knzb-en-nhv-toevoegen-verzoek-wedstrijdwijziging
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Procedure bij niet-opkomen van een team 
Het komt voor dat een team op het laatste moment een wedstrijd wil verplaatsen, afzegt of op het geplande 
tijdstip niet komt opdagen. Wanneer er geen goedkeuring voor een wedstrijdwijziging is gegeven door de 
tegenstander én door Competitiezaken moet een wedstrijd gewoon op de geplande datum worden gespeeld. 
Als de wedstrijd niet doorgaat zonder goedkeuring is er sprake van een niet-opkomen van een team.  
 
Let op: Het DWF van een wedstrijd waarbij een team niet is opgekomen moet te allen tijde door de 
thuisvereniging worden ingevuld. Zie ook de bijbehorende procedure die hieronder staat beschreven. 
 
De volgende procedure dient te worden gevolgd bij het niet-opkomen van een team: 
1. Vermeld het niet-opkomen van een team via het Digitaal Wedstrijdformulier in de KNBSB Competitie-app.  
2. Beide verenigingen en (eventueel) alle aangestelde scheidsrechters moeten, onafhankelijk van elkaar, 

binnen 2 x 24 uur na de vastgestelde datum en tijd van de niet gespeelde wedstrijd een rapportage bij de 
afdeling Competitiezaken aanleveren. 

3. Het niet-opgekomen team krijgt (reglementair) een administratieve heffing en er worden twee punten in 
mindering gebracht. 

4. De wedstrijd moet op een later moment alsnog worden gespeeld op het veld van het gedupeerde team. 
5. Competitiezaken maakt een inhaalwedstrijd aan in Sportlink met: 

a. de ‘fictieve datum 31 juli’ (voor de zomerstop); of 
b. de ‘fictieve datum 31 oktober’ (na de zomerstop). 

(Let op: de wedstrijd krijgt dus een ander wedstrijdnummer!).  
6. Zodra de inhaalwedstrijd in Sportlink staat moet de nieuwe, onderling afgesproken datum door de 

verenigingen via Sportlink Club worden ingevoerd.  
7. Wanneer er binnen zeven dagen geen akkoord is over een nieuwe datum wordt de wedstrijd door 

Competitiezaken vastgesteld waarbij de wens qua inhaaldatum van het gedupeerde team leidend is. 

Procedure Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) -> binnen 12 uur na 
wedstrijd afhandelen 
In alle klassen wordt via de KNBSB Competitie-app gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier 
(DWF). Uiterlijk 15 minuten na afloop van de wedstrijd komen een vertegenwoordiger van elk team (bv coach 
of aanvoerder) en de aangestelde (plaat)scheidsrechter bij elkaar om de wedstrijddetails in het digitale 
wedstrijdformulier in te vullen: 
1. Uitslag, wissels, eventuele strafzaken 
2. Status van de wedstrijd (bv uitgespeeld of gestaakt) 
3. Wedstrijdduur en aantal gespeelde innings 
4. Aanvullende opmerkingen (bv een ingediend protest) 
 
De scheidsrechter is verplicht het wedstrijdformulier binnen 12 uur na de wedstrijd te hebben afgerond. 
Teams zijn verplicht doorgevoerde wissels te verwerken op het DWF. Het is belangrijk om wissels op te voeren 
vanwege de speelgerechtigheidscontroles. Indien een team geen wissels opvoert ontvangt de vereniging een 
administratieve heffing. 

Procedure avondwedstrijden bij daglicht 
Voor het spelen van avondwedstrijden bij daglicht gelden de volgende tabellen met per periode de uiterste 
aanvangstijd van een wedstrijd: 

Honkbal 

 1 april t/m  
5 mei 

6 mei t/m  
3 augustus 

4 t/m 31  
augustus 

Vanaf 1 
september 

Hoofdklasse Niet mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk  Niet mogelijk 

Senioren 4e klasse en hoger 
Junioren 1e klasse  

Niet mogelijk 19.00 uur Niet mogelijk Niet mogelijk 

Senioren 4e 5e en 6e klasse 
(Max. 120 minuten) 

18.00 uur 19.30 uur 18.30 uur Niet mogelijk 

Jeugd 18.00 uur 19.30 uur 18.30 uur Niet mogelijk 
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Fastpitch Softbal 

 1 april t/m  
5 mei 

6 t/m 20 
mei 

21 mei t/m 
3 augustus 

4 t/m 31 
augustus 

vanaf 1 
september 

Dames 3e klasse en hoger 
Heren Senioren 1e klasse en 
hoger 

18.30 uur 19.00 uur 19.30 uur 19.00 uur 18.30 uur 

Dames 4e en 5e klasse 
Heren Senioren 2e klasse 

19.00 uur 19.30 uur 20.00 uur 19.00 uur 18.30 uur 

Fastpitch Softbal Jeugd 19.00 uur 19.30 uur 20.00 uur 19.00 uur 18.30 uur 

 
Let op: Uit veiligheids- en aansprakelijkheidsoverwegingen is het ALLEEN toegestaan avondwedstrijden na dit 
tijdstip aan te vangen op een veld met een goedgekeurde lichtinstallatie. De hieraan verbonden kosten komen 
voor rekening van de thuisspelende vereniging. 

Overige Competitiebepalingen 
1. Afwijkende bepalingen (grondregels) voor velden staan vermeld op www.knbsb.nl. 
2. Competitiewedstrijden hebben te allen tijde voorrang boven het spelen van oefen- en/of 

vriendschappelijke wedstrijden. Hoofdklasse én 1e Klasse wedstrijden hebben altijd voorrang boven een 
lagere klasse.  
In geval van Vervolgcompetities, Play-offs, Holland Series is het mogelijk dat wedstrijden worden ingepland 
terwijl er op de betreffende accommodatie reeds een wedstrijd gepland staat van een ander (lager) team. 
In dat geval neemt de wedstrijdsecretaris contact op met de tegenstander van die wedstrijd om deze 
wedstrijd te verplaatsen naar een andere datum of locatie. 

3. Verenigingen die deelnemen aan beslissingswedstrijden en/of Play-offs dienen er zorg voor te dragen dat 
het spelen van avondwedstrijden onder een goedgekeurde lichtinstallatie niet wordt gehinderd door het 
ontbreken van gemeentelijk toestemming (Activiteitenbesluit waarin wordt gesteld dat de verlichting op 
sportvelden uit moet zijn tussen 23.00 en 07.00 uur).  

4. Curfew: 
- Honkbal: Bij reguliere competitiewedstrijden mogen scheidrechters na 22.30 uur niet aan een nieuwe 

inning beginnen. 
- Fastpitch Softbal: Bij reguliere competitiewedstrijden mogen scheidrechters na 22.50 uur niet aan een 

nieuwe inning beginnen. 

http://www.knbsb.nl/

