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ALGEMENE COMPETITIEBEPALINGEN
Afdeling Competitiezaken
De contactgegevens van de afdeling Competitiezaken tijdens kantooruren, maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur,
zijn:
• Roy Vink
Manager Competitiezaken
030-2020101
• Jacco Lansbergen
Coördinator Competitiezaken
030-2020115
• Ruud Verhoef
Medewerker Competitiezaken
030-2020103
• Gijs Selderijk
Accountmanager Topcompetities
030-2020108
Voor noodgevallen kunt u gedurende het wedstrijdseizoen buiten kantooruren contact opnemen met de competitietelefoon:
06-53325915.

Nieuwe benamingen
Vanaf het seizoen 2021 wordt een éénduidige benaming voor de Honkbal en Fastpitch Softbal Seniorencompetities gebruikt.
Hieronder vindt u het overzicht van de naamswijzigingen voor honkbal:
Oude benaming

Nieuwe benaming

Hoofdklasse

Hoofdklasse

Overgangsklasse

1e klasse

Topklasse

2e klasse

1e klasse

3e klasse

2e klasse

4e klasse

3e klasse

5e klasse

4e klasse

6e klasse

5e klasse

7e klasse

Definities
Binnen de competities van de KNBSB kennen we een aantal competitiesoorten. De definities staan hieronder:
Reguliere competitie:

Dit is het deel van een competitie waarmee wordt gestart. Een reguliere competitie kan
uitmonden in een kampioen, promovendus, degradant of vergelijkbare beslissing, zoals
deelname aan een play-off competitie of Holland Series en thuisvoordeel bij play-offs of
Holland Series.

Vervolgcompetitie:

Dit is het deel van een competitie dat volgt op een splitsing na een reguliere competitie.
Een vervolgcompetitie kan uitmonden in een kampioen, promovendus, degradant of
vergelijkbare beslissing, zoals deelname aan een play-off competitie of Holland Series en
thuisvoordeel bij play-offs of Holland Series.

Play-offs Wedstrijdenreeks

Dit deel van een competitie bestaat uit een wedstrijdenreeks die leidt tot een
rangschikking of tot plaatsing voor een volgende play-off ronde. De play-offs kunnen
volgen op een reguliere competitie.

Play-offs Best-of-Serie:

Dit deel van een competitie bestaat uit een best-of-serie die kan leiden tot plaatsing voor
een volgende play-off ronde. De play-offs kunnen volgen op een reguliere competitie.

Holland Series:

Dit deel van een competitie bestaat uit een best-of-serie die leidt tot een Landskampioen.

Beslissingswedstrijd:

Indien er twee of meerdere teams gelijk zijn geëindigd is dit een enkele wedstrijd óf
wedstrijdenreeks waarvan de uitslag beslissend is voor het behalen van een
kampioenschap, promotie of degradatie.
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Wedstrijdvoorwaarden

10 punten regel (mercy rule)
Gelijk na 9 innings dan volgt tiebreak
Maximaal 12 innings bij verlenging
Curfew **
*
**

Reguliere competitie,
Vervolgcompetitie
Play-offs Wedstrijdenreeks
Ja
Nee
Ja
Ja

Play-offs Best-of-Serie
Holland Series
Beslissingswedstrijd
Ja
Nee
Nee*
Nee

Geen maximaal aantal innings. Er wordt gespeeld totdat er een winnaar is.
Scheidsrechters mogen na 22.30 uur niet aan een nieuwe inning beginnen.

Wedstrijdformulieren
In alle in dit document benoemde klassen wordt via de KNBSB Competitie-app gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd
Formulier (DWF). Dit formulier moet direct na de wedstrijd door de beide teams en de scheidsrechter worden afgerond. 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.
Uitzondering Honkbal Hoofdklasse:
In de Hoofdklasse verwerkt de official scorer het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de KNBSB Competitie-app. Alleen de
spelers die hebben gespeeld worden in het DWF vermeld. De blauwe scorekaarten van deze competitie worden door de
official scorers naar het Bondsbureau gestuurd. De teams zijn verplicht de line-up formulieren minimaal 20 minuten voor
aanvang van de wedstrijd te overhandigen aan de official scorers zodat zij de play-by-play tijdig gereed kunnen maken. Het
niet naleven van deze afspraak valt onder ‘administratief verzuim’. De vereniging ontvangt daarvoor de bijbehorende
administratieve heffing.

Wedstrijdwijzigingen
Een verzoek tot het verschuiven van een competitiewedstrijd moet door de vereniging, vergezeld van de schriftelijke
toestemming van de tegenpartij, uiterlijk 3 x 24 uur voor het aanvangstijdstip van die wedstrijd bij de afdeling
Competitiezaken worden ingediend.
Let op: Een gewijzigde speeldatum/-tijd of een inhaaldatum is pas definitief na akkoord van de afdeling Competitiezaken.

Avondwedstrijden bij daglicht
Voor het spelen van avondwedstrijden bij daglicht, tevens van toepassing op het inhalen van wedstrijden na afgelasting,
worden de volgende uiterste aanvangstijden gehanteerd:
Hoofdklasse
1e klasse
2e en 3e klasse

t/m 5 mei
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk

6 mei t/m 3 augustus
Niet mogelijk
19.00 uur
19.00 uur

4 t/m 31 augustus
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk

vanaf 1 september
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk

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

Hoofdklasse

1e klasse
2e klasse
3e klasse
*

Reguliere competitie
Vervolgcompetitie
Play-offs Wedstrijdenreeks
Donderdag → vrijdagavond
Zaterdag → dinsdagavond
Zondag → dinsdag-/maandagavond
Maandag- en/of dinsdagavond**
Eerstvolgende inhaalmoment***
Eerstvolgende inhaalmoment***

Play-offs Best-of-Serie
Holland Series
Beslissingswedstrijd
Volgende dag*

Volgende dag*
Eerstvolgende weekenddag
Eerstvolgende weekenddag

- Mits er geen andere wedstrijd van één van de betrokken teams uit de betreffende competitie staat gepland.

- Anders naar eerstvolgende speelmoment.
- Inhaalwedstrijden voor Europa Cup-deelnemers worden niet direct op de dinsdagavond na de Europa Cup-week
ingehaald. Deze wedstrijden schuiven een week op.
** Keuze wordt voorafgaande aan het seizoen door de verenigingen kenbaar gemaakt.
*** Indien er geen inhaalmoment meer beschikbaar is, dan moeten de verenigingen in onderling overleg tot een datum
komen. Deze datum moet binnen twee maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke wedstrijddatum worden gespeeld.
De nieuwe datum moet binnen vijf werkdagen aan de afdeling Competitiezaken worden bekendgemaakt.

Overige competitiebepalingen
1.

Verenigingen uitkomend in de Hoofdklasse kunnen alleen deelnemen aan de competitie wanneer zij in het bezit zijn van
een door de KNBSB verleende licentie.

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.

3.

Verenigingen die in de Hoofdklasse en 1e klasse deelnemen aan een Play-offs Best-of-serie, de Holland Series en/of een
beslissingswedstrijd moeten ervoor zorgdragen 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). Bij de hierboven genoemde
wedstrijden wordt de curfew-regel niet gehanteerd.

4.

In de 1e klasse is het toegestaan om met houten én composiet knuppels te spelen.

5.

In de 2e en 3e klasse is het toegestaan om met houten, composiet én aluminium knuppels te spelen.

6.

In de Hoofdklasse en 1e klasse beginnen alle wedstrijden tijdens de laatste twee speelrondes (zaterdag en zondag) om
14.00 uur.

7.

Voor alle competities geldt dat er geen wedstrijdpunten worden meegenomen naar een volgende competitiesoort.

8.

Wanneer teams uit verschillende klassen elkaar in een competitiesoort ontmoeten, dan gelden de regels en
wedstrijdbepalingen van de hoogste klasse.

9.

Als een team in de 2e klasse of 3e klasse op een promotieplaats eindigt, dan promoveert dit team automatisch. De
vereniging kan tot uiterlijk 5 werkdagen na het veroveren van de promotieplaats bij de afdeling Competitiezaken
aangeven dat het team afziet van promotie.
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Honkbal Hoofdklasse
Deelnemende teams
Curaçao Neptunus

L&D Amsterdam

DSS/Kinheim

Quick Amersfoort

HCAW

Silicon Storks

Hoofddorp Pioniers

Twins Oosterhout

Reguliere competitie
• 8 teams – 14 speelweekenden – triples – 42 wedstrijden
- 21x thuis en 21x uit
- Volgens het principe thuis-uit-thuis / uit-thuis-uit.
• De vaste speeldagen zijn donderdag, zaterdag en zondag.
• Start op donderdag 8 april en eindigend op zondag 15 augustus.

Play-offs
• Na de Reguliere competitie wordt gesplitst in een Bovenste-4 poule en een Onderste-4 poule.
- De nummers 1 t/m 4 van de Reguliere competitie spelen in de Bovenste-4 poule.
- De nummers 5 t/m 8 van de Reguliere competitie spelen in de Onderste-4 poule.

Bovenste-4 poule
•
•
•
•
•

4 teams spelen in een Play-offs Best-of-serie – best-of-7 – 3 speelweekenden – maximaal 7 wedstrijden.
Play-Off A: nummer 1 tegen nummer 4, de nummer 1 heeft het thuisvoordeel.
Play-Off B: nummer 2 tegen nummer 3, de nummer 2 heeft het thuisvoordeel.
De winnaars van Play-off A en Play-off B plaatsen zich voor de Holland Series.
Start op zaterdag 21 augustus en eindigt op zondag 5 september

Onderste-4 poule
•
•
•
•

4 teams spelen in een Play-offs Wedstrijdenreeks – 3 speelweekenden – triples – 9 wedstrijden.
De nummers 5 en 6 van de Reguliere competitie hebben het voordeel van vijf thuiswedstrijden.
De nummers 1 t/m 3 van de Onderste-4 poule spelen in de Hoofdklasse 2022.
De nummer 4 van de Onderste-4 poule speelt in een Play-offs Best-of-Serie (een best-of-5 in de Promotie/Degradatie
Serie) tegen het hoogst geëindigde standaardteam in de 1e klasse dat heeft aangegeven te willen promoveren én bij de
bovenste drie teams in de Reguliere competitie is geëindigd. Indien er geen team kan of wil promoveren, dan handhaaft
de nummer 4 van de Onderste-4 poule zich zonder te hoeven spelen.
• Start op donderdag 19 augustus en eindigend op zondag 5 september.

Holland Series
De winnaar is Landskampioen.
Datum
Zaterdag 25 september
Zondag 26 september
Donderdag 30 september
Zaterdag 2 oktober
Zondag 3 oktober
Zaterdag 9 oktober
Zondag 10 oktober

Thuis
Winnaar Play-off A
Winnaar Play-off B
Winnaar Play-off A
Winnaar Play-off B
Winnaar Play-off A
Winnaar Play-off B
Winnaar Play-off A
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Promotie/Degradatie Serie
Het team uit de 1e klasse heeft het thuisvoordeel en speelt daardoor drie keer thuis in de best-of-5 serie. De winnaar van de
Promotie/Degradatie Serie speelt in de Hoofdklasse 2022. De verliezer speelt in de 1e klasse 2022.
Datum
Zaterdag 25 september
Zondag 26 september
Zaterdag 2 oktober
Zondag 3 oktober
Zaterdag 9 oktober

Wedstrijden
Nummer 1 1e klasse
Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule
Nummer 1 1e klasse
Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule
Nummer 1 1e klasse

Uit
Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule
Nummer 1 1e klasse
Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule
Nummer 1 1e klasse
Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule

Europa Cup
De Landskampioen heeft het eerste recht op deelname aan de Europa Cup. De nummer één van de Reguliere competitie
heeft het tweede recht op deelname aan de Europa Cup. Als de Landskampioen ook de nummer één van de Reguliere
competitie is, dan krijgt de verliezend finalist van de Holland Series het recht om als tweede team deel te nemen aan de
Europa Cup.

Afgelastingen
Bij het afgelasten van een wedstrijd moet rekening worden gehouden met de reisafstand en -tijd van de bezoekende
vereniging en de aangestelde bondsofficials. Als de bezoekende vereniging al uit zijn plaats van vestiging is vertrokken, dan
berust de beslissing over het al of niet doorgaan van de wedstrijd bij de plaatscheidsrechter (Artikel 2.2 Reglement van
Wedstrijden Verenigingssport).
Bij het afgelasten van een wedstrijd moet direct worden gebeld naar de Competitietelefoon:
06-53325915. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord in de tabel op pagina 5. De thuisspelende vereniging
draagt in eerste instantie zorg voor het opvragen van de beschikbaarheid van de aangestelde officials bij de afgelaste
wedstrijd en geeft telefonisch door welke officials op de inhaaldatum beschikbaar zijn. De afdeling Competitiezaken zorgt
voor vervanging wanneer één of meerdere officials op de inhaaldatum niet beschikbaar zijn.
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Honkbal 1e klasse
Deelnemende teams
Amsterdam Pirates H2

Hoofddorp Pioniers H2

Twins Oosterhout H2

DSS/Kinheim H2

Neptunus H2

UVV H1

Euro Stars H1

RCH-Pinguïns H1

Wassenaar H1

HCAW H2

Sparks Haarlem H1

Reguliere competitie
• 11 teams – 22 speelweekenden – dubbels – 40 wedstrijden.
20x thuis en 20x uit
• De vaste speeldagen zijn zaterdag en zondag.
- Een aantal teams spelen hun thuiswedstrijd op vrijdagavond (zie tabel op pagina 9).
• Start op vrijdag 2 april en eindigend op zondag 19 september.
- De zomerstop staat gepland van woensdag 21 juli tot en met zondag 8 augustus.

Kampioenschap en promotie
Het hoogst geëindigde team in de Reguliere competitie is kampioen van de 1e klasse. Het hoogst geëindigde standaardteam
dat heeft aangegeven te willen promoveren en bij de bovenste drie teams is geëindigd speelt een Play-offs Best-of-Serie (een
best-of-5 in de Promotie/Degradatie Serie) tegen het als laatst geëindigde team uit de Hoofdklasse Onderste-4 poule.
Alle verenigingen met een standaardteam uitkomend in de 1e klasse moeten vóór 1 juli 2021 per e-mail bij de afdeling
Competitiezaken (competitie@knbsb.nl) aangeven of ze wel/niet willen promoveren naar de Hoofdklasse 2022.

Degradatie
Het als laatst geëindigde team in de Reguliere competitie degradeert naar de 2e klasse. Wanneer de kampioen van de 2e
klasse aangeeft niet te willen promoveren of niet mag promoveren vanwege de aanwezigheid van een ander team van
dezelfde vereniging in de 1e klasse, dan promoveert de verliezend finalist vanuit de 2e klasse. Indien dit team ook niet kan of
mag promoveren, dan handhaaft het als laatst geëindigde team van de 1e klasse zich automatisch.
Wanneer door degradatie van een team uit de Hoofdklasse er twee teams van dezelfde vereniging in één en dezelfde klasse
uitkomen degradeert het laagste team van de twee teams automatisch naar de 2e klasse. In dat geval promoveert ook de
verliezend finalist van de 2e klasse. Indien dit team niet kan, mag of al is gepromoveerd dan handhaaft het als laatst
geëindigde team van de Reguliere competitie zich automatisch.

Promotie/Degradatie Serie
Het team uit de 1e klasse heeft het thuisvoordeel en speelt daardoor drie keer thuis in de best-of-5 serie. De winnaar van de
Promotie/Degradatie Serie speelt in de Hoofdklasse 2022. De verliezer speelt in de 1e klasse 2022.
Datum
Zaterdag 25 september
Zondag 26 september
Zaterdag 2 oktober
Zondag 3 oktober
Zaterdag 9 oktober

Wedstrijden
Nummer 1 1e klasse – Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule
Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule – Nummer 1 1e klasse
Nummer 1 1e klasse – Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule
Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule – Nummer 1 1e klasse
Nummer 1 1e klasse – Nummer 4 Hoofdklasse Onderste-4 poule

Afgelastingen
Bij het afgelasten van een wedstrijd moet rekening worden gehouden met de reisafstand en -tijd van de bezoekende
vereniging en de aangestelde bondsofficials. Als de bezoekende vereniging al uit zijn plaats van vestiging is vertrokken, dan
berust de beslissing over het al of niet doorgaan van de wedstrijd bij de plaatscheidsrechter (Artikel 2.2 Reglement van
Wedstrijden Verenigingssport).
Bij het afgelasten van een wedstrijd moet direct worden gebeld naar de competitietelefoon: 06-53325915. Inhalen vindt
plaats volgens de afspraken zoals verwoord in de tabel op pagina 5. De thuisspelende vereniging draagt in eerste instantie
zorg voor het opvragen van de beschikbaarheid van de aangestelde officials bij de afgelaste wedstrijd en geeft telefonisch
door welke officials op de inhaaldatum beschikbaar zijn. De afdeling Competitiezaken zorgt voor vervanging wanneer één of
meerdere officials op de inhaaldatum niet beschikbaar zijn.
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Inhaalavond
De verenigingen hebben onderstaande keuze voor hun vaste inhaalavond voor thuiswedstrijden aan de afdeling
Competitiezaken doorgegeven. Deze keuze geldt voor het gehele seizoen en kan alleen in overleg met de tegenstander
worden gewijzigd.
Team

Inhaaldag

Amsterdam Pirates H2

Maandagavond

DSS/Kinheim H2

Maandagavond

Euro Stars H1

Dinsdagavond

HCAW H2

Maandag- of dinsdagavond*

Hoofddorp Pioniers H2

Dinsdagavond

Neptunus H2

Maandagavond

RCH-Pinguins H1

Dinsdagavond

Sparks Haarlem H1

Dinsdagavond

Twins Oosterhout H2

Dinsdagavond

UVV H1

Dinsdagavond

Wassenaar H1

Dinsdagavond

* Indien HCAW H1 op dinsdag een uitwedstrijd speelt, dan is dinsdag de inhaaldag voor HCAW H2.

Spelen op vrijdagavond
Amsterdam
Pirates H2
Amsterdam Pirates H2
DSS/Kinheim H2
Euro Stars H1

DSS/
Kinheim H2

HCAW H2

Hoofddorp
Pioniers H2

Neptunus
H2

UVV H1

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Nee

Nee

HCAW H2

Ja

Ja

Hoofddorp Pioniers H2

Ja

Ja

Ja

Neptunus Tridents H2

Ja

Ja

Ja

Ja

RCH-Pinguins H1

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Sparks Haarlem H1

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Twins Oosterhout H2

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

UVV H1

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Wassenaar H1

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Honkbal 2e klasse
Deelnemende teams
Poule A

Poule B

Euro Stars H2

Schiedam H1

Alcmaria Victrix H1

Domstad Dodgers H1

Flying Petrels H1

Storks H2

Amsterdam Pirates H3

DSS/Kinheim H3

Jeka H1

Tex Town Tigers H1

Bears H1

HCAW H3

Quick Amersfoort H2

The Hawks H1

Boekaniers H1

Thamen H1

Ridderkerk Rowdies H1

WSB H1

Cromtigers H1

The Herons H1

Reguliere competitie
• Poule A: 10 teams – 18 speelweekenden – 18 wedstrijden (9x thuis en 9x uit).
• Poule B: 10 teams – 18 speelweekenden – 18 wedstrijden (9x thuis en 9x uit).
• Start op vrijdag 9 april en eindigend op zondag 26 september.
- Na 26 september zijn er drie inhaalweekenden gepland om wedstrijden die mogelijk in de periode vanaf 9 september
worden afgelast alsnog te kunnen inhalen.
- De afdeling Competitiezaken kan van deze regel afwijken bij teams die nog spelen voor plaatsing voor de
Beslissingswedstrijd van de 2e klasse. Een inhaalwedstrijd voor zo’n team kan door de afdeling Competitiezaken
doordeweeks worden ingepland om de voortgang van de competitie te kunnen waarborgen.
• De nummers 1 van beide poules plaatsen zich voor de Beslissingswedstrijd om het kampioenschap (finale).

Kampioenschap
• Na de Reguliere competitie spelen de nummers 1 van poule A en poule B één Beslissingswedstrijd op zondag 3 oktober.
- De winnaar van deze Beslissingswedstrijd is kampioen van de 2e Klasse.
- De Beslissingswedstrijd wordt op een neutrale accommodatie gespeeld.
- Voor de Beslissingswedstrijd wordt door de afdeling Competitiezaken op het bondsbureau geloot welk team
thuisspelend/uitspelend is.
• Beide teams deelnemend aan de Beslissingswedstrijd promoveren naar de 1e klasse, tenzij de vereniging al met een ander
team in dezelfde klasse uitkomt of geen gebruik maakt van het recht om te promoveren.
- Indien een team niet kan of wil promoveren, dan promoveert de nummer 2 van de betreffende poule.
- Indien beide teams deelnemend aan de Beslissingswedstrijd en de nummers 2 niet kunnen of willen promoveren, dan
handhaaft de degradant uit de 1e klasse zich.

Degradatie
De nummers 10 van beide poules degraderen naar de 3e klasse.

Afgelastingen
Bij het afgelasten van een wedstrijd moet rekening worden gehouden met de reisafstand/-tijd van de bezoekende vereniging
en de aangestelde bondsofficials. Als de bezoekende vereniging al uit zijn plaats van vestiging is vertrokken, dan berust de
beslissing over het al of niet doorgaan van de wedstrijd bij de plaatscheidsrechter (Artikel 2.2 Reglement van Wedstrijden
Verenigingssport).
Bij afgelasting van een wedstrijd moet de thuisspelende vereniging:
• De uitspelende vereniging en de aangestelde bondsofficials tijdig afbellen.
• Een inhaaldatum doorgeven aan de afdeling Competitiezaken. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord
op pagina 5.

Competitiebepalingen Honkbal Gesloten klassen 2021

10 | P a g i n a

Honkbal 3e klasse
Deelnemende teams
Poule A

Poule B

Birds H1

Jeka H2

Alcmaria Victrix H2

RCH-Pinguins H2

Blue Lions Tilburg H1

Neptunus H3

Almere’90 H1

TIW-Survivors H1

Cardinals H1

Saints H1

HCAW H4

UVV H2

Gryphons H1

Storks H3

Kinheim H4

Vennep Flyers H1

Hazenkamp H1

Vlaardingen Holy H1

Onze Gezellen H1

Zuidvogels H1

Reguliere competitie
• Poule A: 10 teams – 18 speelweekenden – 18 wedstrijden (9x thuis en 9x uit).
• Poule B: 10 teams – 18 speelweekenden – 18 wedstrijden (9x thuis en 9x uit).
• Start op vrijdag 9 april en eindigend op zondag 26 september.
- Na 26 september zijn er drie inhaalweekenden gepland om wedstrijden die mogelijk in de periode vanaf 9 september
worden afgelast alsnog te kunnen inhalen.

Kampioenschap en promotie
De nummers één van beide poules zijn kampioen van hun poule en promoveren naar de 2e klasse. Wanneer één of beide
kampioenen aangeeft niet te willen promoveren dan heeft de nummer twee van de poule, van waaruit de kampioen niet wil
promoveren, het recht om te promoveren. Indien dit team ook van promotie afziet, dan krijgt de nummer twee van de
andere poule het recht om te promoveren. Als dit team ook afziet van promotie of reeds is gepromoveerd, dan promoveert
er geen ander team vanuit de 3e klasse en wordt deze open plek opgevuld op basis van gemotiveerde verzoeken die
verenigingen vóór 15 oktober 2021 bij de afdeling Competitiezaken kunnen indienen.

Degradatie
De nummers 9 en 10 van beide poules degraderen naar de 4e klasse (vrije inschrijving klasse).

Afgelastingen
Bij het afgelasten van een wedstrijd moet rekening worden gehouden met de reisafstand/-tijd van de bezoekende vereniging
en de aangestelde bondsofficials. Als de bezoekende vereniging al uit zijn plaats van vestiging is vertrokken, dan berust de
beslissing over het al of niet doorgaan van de wedstrijd bij de plaatscheidsrechter (Artikel 2.2 Reglement van Wedstrijden
Verenigingssport).
Bij afgelasting van een wedstrijd moet de thuisspelende vereniging:
• De uitspelende vereniging en de aangestelde bondsofficials tijdig afbellen.
• Een inhaaldatum doorgeven aan de afdeling Competitiezaken. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord
op pagina 5.
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Honkbal Instructional League Junioren
Deelnemende teams
Diamonds Amsterdam

Kennemerland Rabbits

Rotterdam Unicorns

Scimitars

Reguliere competitie
• 4 teams – 2 delen – 6 speelweekenden per deel – dubbels (6 innings) – 12 wedstrijden per deel.
• In beide delen worden 3 ‘Home & Away Series’ gespeeld. Een serie bestaat uit:
- Week 1: A-B
- Week 2: B-A
• Een deel wordt afgesloten met een Play-offs Best-of-Serie om de kampioen van het betreffende deel te bepalen.
• De vaste speeldag is zaterdag.
• Indien door afgelastingen een verschil ontstaat in het aantal gespeelde wedstrijden, wordt de eindstand van de Reguliere
competitie bepaald op basis van puntgemiddelde (aantal behaalde punten gedeeld door aantal gespeelde wedstrijden).
Deze eindstand kan afwijken van de stand die in Sportlink en/of op de KNBSB-website wordt vermeld.

Play-Offs Deel 1
• Er wordt een Play-offs Best-of-Serie (een best-of-3) gespeeld, verdeeld over twee weekenden (5 en 12 juni).
- Play-Off A: nummer 1 tegen nummer 4 - nummer 1 heeft het thuisvoordeel en speelt twee keer als thuisteam
- Play-Off B: nummer 2 tegen nummer 3 - nummer 2 heeft het thuisvoordeel en speelt twee keer als thuisteam
• Enkele wedstrijden van 6 innings.
• Wedstrijd 3 van de best-of-3 serie wordt alleen gespeeld indien nodig.
• De winnaars van Play-off A en Play-off B spelen een Beslissingswedstrijd om het kampioenschap van Play-offs Deel 1 op
zaterdag 12 juni.
- De winnaar plaatst zich voor de Academy Series.

Play-Offs Deel 2
• Er wordt een Play-offs Best-of-Serie (een best-of-3) gespeeld, verdeeld over twee zaterdagen (11 en 18 september).
- Play-Off A: nummer 1 tegen nummer 4 - nummer 1 heeft het thuisvoordeel en speelt twee keer als thuisteam
- Play-Off B: nummer 2 tegen nummer 3 - nummer 2 heeft het thuisvoordeel en speelt twee keer als thuisteam
• Enkele wedstrijden van 6 innings.
• Wedstrijd 3 van de best-of-3 serie wordt alleen gespeeld indien nodig.
• De winnaars van Play-off A en Play-off B spelen een Beslissingswedstrijd om het kampioenschap van Play-offs Deel 2 op
zaterdag 18 september.
- De winnaar plaatst zich voor de Academy Series.

Academy Series
• Aan het einde van het seizoen spelen de winnaars van Play-Off Deel 1 en Play-off Deel 2 een Beslissingswedstrijd (9
innings).
- Indien de winnaar van Play-offs Deel 1 ook de winnaar van Play-offs Deel 2 is, dan plaatst het verliezende team van
Play-offs Deel 2 zich als tweede team voor de Academy Series.
• De winnaar is kampioen Honkbal Junioren Instructional League.

Programma Academy Series
Datum
Zaterdag 25 september

Tijd
12.00 uur

Locatie
Winnaar PO1

Thuis
Winnaar PO1

Uit
Winnaar PO2

Afgelastingen
Wedstrijden die tijdens het seizoen worden afgelast, worden niet ingehaald tenzij beide teams een inhaaldatum met elkaar
overeenkomen en dit doorgeven aan de afdeling Competitiezaken.
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Honkbal Instructional League Aspiranten
Deelnemende teams
Diamonds Amsterdam

Kennemerland Rabbits

Rotterdam Unicorns

Scimitars

Reguliere competitie
• 4 teams – 2 delen – 6 speelweekenden per deel – dubbels (5 innings) – 12 wedstrijden per deel.
• In beide delen worden 3 ‘Home & Away Series’ gespeeld. Een serie bestaat uit:
- Week 1: A-B
- Week 2: B-A
• Een deel wordt afgesloten met een Play-offs Best-of-Serie om de kampioen van het betreffende deel te bepalen.
• De vaste speeldag is zaterdag.
• Indien door afgelastingen een verschil ontstaat in het aantal gespeelde wedstrijden, wordt de eindstand van de reguliere
competitie bepaald op basis van puntgemiddelde (aantal behaalde punten gedeeld door aantal gespeelde wedstrijden).
Deze eindstand kan afwijken van de stand die in Sportlink en/of op de KNBSB-website staat vermeld.

Play-Offs Deel 1
• Er wordt een Play-offs Best-of-Serie (een best-of-3) gespeeld, verdeeld over twee weekenden (5 en 12 juni).
- Play-Off A: nummer 1 tegen nummer 4 - nummer 1 heeft het thuisvoordeel en speelt twee keer als thuisteam
- Play-Off B: nummer 2 tegen nummer 3 - nummer 2 heeft het thuisvoordeel en speelt twee keer als thuisteam
• Enkele wedstrijden van 6 innings.
• Wedstrijd 3 van de best-of-3 serie wordt alleen gespeeld indien nodig.
• De winnaars van Play-off A en Play-off B spelen een Beslissingswedstrijd om het kampioenschap van Play-offs Deel 1 op
zaterdag 12 juni.
- De winnaar plaatst zich voor de Academy Series.

Play-Offs Deel 2
• Er wordt een Play-offs Best-of-Serie (een best-of-3) gespeeld, verdeeld over twee zaterdagen (11 en 18 september).
- Play-Off A: nummer 1 tegen nummer 4 - nummer 1 heeft het thuisvoordeel en speelt twee keer als thuisteam
- Play-Off B: nummer 2 tegen nummer 3 - nummer 2 heeft het thuisvoordeel en speelt twee keer als thuisteam
• Enkele wedstrijden van 6 innings.
• Wedstrijd 3 van de best-of-3 serie wordt alleen gespeeld indien nodig.
• De winnaars van Play-off A en Play-off B spelen een Beslissingswedstrijd om het kampioenschap van Play-offs Deel 2 op
zaterdag 18 september.
- De winnaar plaatst zich voor de Academy Series.

Academy Series
• Aan het einde van het seizoen spelen de winnaars van Play-Off Deel 1 en Play-off Deel 2 een Beslissingswedstrijd (9
innings).
- Indien de winnaar van Play-offs Deel 1 ook de winnaar van Play-offs Deel 2 is, dan plaatst het verliezende team van
Play-offs Deel 2 zich als tweede team voor de Academy Series.
• De winnaar is kampioen Honkbal Aspiranten Instructional League.
Programma Academy Series
Datum
Zaterdag 25 september

Tijd
12.00 uur

Locatie
Winnaar PO1

Thuis
Winnaar PO1

Uit
Winnaar PO2

Afgelastingen
Wedstrijden die tijdens het seizoen worden afgelast, worden niet ingehaald tenzij beide teams een inhaaldatum met elkaar
overeenkomen en dit doorgeven aan de afdeling Competitiezaken.
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