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ALGEMENE COMPETITIEBEPALINGEN (1) 
 

Contactgegevens afdeling Competitiezaken 
De contactgegevens van de afdeling Competitiezaken zijn: 

• Roy Vink – Manager Competitiezaken – 030-2020101 

• Jacco Lansbergen – Coördinator Competitiezaken – 030-2020115 

• Ruud Verhoef – Medewerker Competitiezaken – 030-2020113 
 

Tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag, 08.30 – 17.00 uur):  
 
Buiten kantooruren (gedurende het seizoen): Competitietelefoon 06-53325915 
E-mail: competitie@knbsb.nl 
 

Wijzigingen in het competitieprogramma 
Voor seizoen 2019 geldt onderstaande informatie voor wijzigingen in het competitieprogramma. 
 

Wijziging in het competitieprogramma (bv verplaatsen wedstrijd, wijzigen aanvangstijd wedstrijd) 

Verenigingsport  
Senioren & Jeugd 

Wijzigingen hele jaar door mogelijk. Voorwaarden: 

• De tegenstander is akkoord met de wijziging. 

• De wijziging moet uiterlijk 2x 24 uur voorafgaande aan de 
wedstrijddatum door de tegenstander én door Competitiezaken zijn 
goedgekeurd anders is de wijziging niet geldig. 

• Het is vanaf seizoen 2019 dus niet meer mogelijk om binnen 2 x 24 uur 
voorafgaande aan de wedstrijddatum een wijziging overeen te komen. 
De wedstrijd moet in dit geval op de oorspronkelijke wedstrijddatum 
worden gespeeld.  

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 maximum aantal 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 maximum periode 
aan verbonden. Een wedstrijd mag maximaal 2 maanden later dan de officiële wedstrijddatum 
worden gespeeld. Hierbij wordt altijd de originele datum gehanteerd en dus niet de datum na het 
afspreken van een wijziging. Een wedstrijd die na de zomerstop is ingepland moet vóór de laatste 
officiële speelronde worden gespeeld. Voor deze wedstrijd geldt de regel van maximaal 2 maanden 
niet. 
 
Uitzondering: 
Indien de betrokken verenigingen een wijziging overeen komen 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
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Procedure afgelaste wedstrijden 

• Afgelaste wedstrijden worden door Competitiezaken automatisch verplaatst naar een, op de 
speelkalender aangegeven, inhaaldag.  

• Wanneer een inhaaldag al bezet is, gebruikt Competitiezaken de eerstvolgende inhaaldag (in 
eerste instantie niet in hetzelfde weekend en/of dezelfde week) die binnen de periode van 
twee maanden valt, gerekend vanaf de oorspronkelijke wedstrijddatum.  

• Wanneer er geen inhaaldag meer beschikbaar is, plant 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. 

Doorgeven van wedstrijdwijzigingen 
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 thuisvereniging dit doet. Wanneer de wijziging, door omstandigheden, niet via 
Sportlink Club kan worden ingevoerd kan alleen 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. 

Digitaal Wedstrijdformulier binnen 2 x 24 uur afhandelen 
Het verwerken van het DWF is voor Competitiezaken van belang om te weten wat de correcte status 
is van de wedstrijd. Indien het DWF binnen 2 x 24 uur na een wedstrijdstrijd niet is afgerond plant 
Competitiezaken de wedstrijd opnieuw in. De door Competitiezaken gekozen datum kan alleen in 
onderling overleg tussen beide verenigingen worden gewijzigd waarbij de verenigingen rekening 
moeten houden dat de wedstrijd binnen twee maanden, gerekend vanaf de oorspronkelijke 
wedstrijddatum en dus niet vanaf de nieuwe speeldatum, moet worden gespeeld. 
 
Tevens ontvangt de thuisspelende vereniging een administratieve heffing voor het niet tijdig, niet 
volledig of niet conform de regels invullen en/of insturen van het wedstrijdformulier. De 
thuisspelende vereniging is te allen tijde verantwoordelijk voor het invullen van het DWF. Tevens 
start Competitiezaken een onderzoek naar de reden waarom de wedstrijd niet is gespeeld. Indien 
één of meerdere partijen schuldig wordt bevonden aan het niet spelen van de wedstrijd kan dit 
leiden tot een (extra) administratieve heffing voor één of beide partijen. 

Niet opkomen 
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 is gegeven door de tegenstander 
en Competitiezaken moet een wedstrijd gewoon gespeeld worden. Als de wedstrijd niet doorgaat 
zonder goedkeuring is er sprake van een niet-opkomen van een team.  
Let op 1: Vanaf het seizoen 2019 kan een wedstrijdwijziging alleen nog maar uiterlijk 2 x 24 uur 
voorafgaande aan de wedstrijddatum worden ingediend én moet deze door alle partijen zijn 
goedgekeurd. Een wijziging binnen deze termijn wordt niet in behandeling genomen. 
Let op 2: Het DWF van een wedstrijd waarbij een team niet is opgekomen moet te allen tijde door de 
thuisvereniging worden verwerkt. Zie ook de bijbehorende procedure die hieronder staat 
beschreven. 
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Procedure bij niet-opkomen van een team 
De volgende procedure dient te worden gevolgd bij het niet-opkomen van een team: 

1. Bij niet-opkomen van een team wordt dit via het Digitaal Wedstrijdformulier in de KNBSB 
Competitie app vermeld en moet er per e-mail een verklaring worden gestuurd naar 
competitie@knbsb.nl.  

2. Meld het niet-opkomen van een team altijd per e-mail (dwf@knbsb.nl) aan de afdeling 
Competitiezaken. 

3. Ga in overleg met de tegenstander om tot een inhaaldatum te komen waarbij de wedstrijd 
op het veld van het gedupeerde team wordt gespeeld. 

4. Competitiezaken maakt een inhaalwedstrijd aan in Sportlink op de oorspronkelijke 
wedstrijddatum (Let op: de wedstrijd krijgt dus een ander wedstrijdnummer!).  

5. Zodra de inhaalwedstrijd in Sportlink staat moet de nieuwe, onderling afgesproken datum via 
Sportlink Club worden ingevoerd. Het niet-opgekomen team krijgt (reglementair) een 
administratieve heffing en er worden twee punten in mindering gebracht. 

6. 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 het meest leidend is. 

 

Avondwedstrijden bij daglicht 
Voor seizoen 2019 hanteren we voor het spelen van avondwedstrijden bij daglicht de volgende 
tabellen met per periode de uiterste aanvangstijd: 
 
Honkbal 

Uiterste aanvangstijd avondwedstrijd bij daglicht 

 t/m 5 mei 6 mei t/m 3 
augustus 

4 t/m 31 
augustus 

vanaf 1 
september 

Senioren 3e klasse en 
Junioren 1e klasse  

Niet mogelijk 19.00 uur Niet mogelijk Niet mogelijk 

Senioren 4e klasse en 
lager (max 120 min) en 
overige jeugdklassen 

18.00 uur 19.30 uur 18.30 uur Niet mogelijk 

Let op: Uit veiligheids- en aansprakelijkheidsoverwegingen is het NIET toegestaan 
competitiewedstrijden op velden met niet-goedgekeurde lichtinstallaties te spelen. 
 
 

  

mailto:competitie@knbsb.nl
mailto:dwf@knbsb.nl
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ALGEMENE COMPETITIEBEPALINGEN (2) 
 

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. De topsportcompetitie heeft altijd voorrang boven overige 
wedstrijden. 

3. Wanneer de competitiebepalingen aangeven dat het hoogst geëindigde team of de 
kampioen het recht op promotie verkrijgt en dit team ziet daar vanaf, of het is reglementair 
niet haalbaar, dan heeft dit tot gevolg dat uit deze klasse geen team promoveert of aan 
promotiewedstrijden deelneemt. Hier kan van afgeweken worden. Indien hier van 
afgeweken wordt staat dit bij de betreffende klasse vermeld in de Competitiebepalingen. 

4. Als in een klasse waarvoor een promotie/degradatieregeling geldt een team op een 
promotieplaats eindigt, dan promoveert dit team automatisch. De vereniging kan tot uiterlijk 
5 werkdagen na het veroveren van de promotieplaats aangeven dat het team afziet van 
promotie. Als een team promotie-/degradatiewedstrijden moet spelen om het recht op 
promotie te verwerven, dan geeft de betreffende vereniging uiterlijk 5 werkdagen voor de 
start van de promotie-/degradatiewedstrijden bij de afdeling Competitiezaken uitsluitsel of 
zij aan deze serie deelneemt en bij winst gebruik maakt van het recht op promotie. Als geen 
team uit een lagere klasse gebruik maakt van het verworven recht op promotie, dan ontstaat 
er een open plek die opgevuld kan worden aan de hand van binnengekomen verzoeken van 
verenigingen. 

5. Voor wedstrijden die niet op tijd gespeeld worden geldt: Bij reguliere competitiewedstrijden 
mogen scheidsrechters na 22.30 uur niet aan een nieuwe inning beginnen (curfew).  

6. Verenigingen die deelnemen aan promotiewedstrijden naar de Topsport dienen er zorg voor 
te dragen dat het spelen van avondwedstrijden onder kunstlicht 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). 

7. Avondwedstrijden bij daglicht kunnen worden gespeeld volgens de afspraken zoals verwoord 
in de tabel op pagina 4. 

  

http://www.knbsb.nl/
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Honkbal Senioren 3E klasse 

Competitieopzet 

Zie ook de Algemene Competitiebepalingen. De 32 teams zijn verdeeld over drie poules.  
 

Poule Aantal 

teams 

Soort competitie Ontmoeten elkaar Totaal aantal 

wedstrijden per 

team 

A – 7 innings 8 Hele + vervolg Tweemaal 14 + 6 

B – 9 innings 13 Halve + vervolg Eenmaal 12 + 6 

C – 9 innings 11 Halve + vervolg Eenmaal 10 + 5 of 6 

Pilot 7 innings 

In 2019 wordt er gewerkt met een pilotpoule voor 7 innings. In deze poule worden er alleen maar 
wedstrijden gespeeld met een maximale speelduur van 7 innings tot een maximale speeltijd van 2,5 
uur. Indien er 2,5 uur gespeeld is mag er geen nieuwe inning worden gestart, ook wanneer er pas 5 
of 6 innings zijn gespeeld. Deze pilot wordt gedurende het seizoen en na afloop van het seizoen met 
de deelnemende teams geëvalueerd. 

Vervolgcompetitie 

In alle drie de poules wordt er gespeeld in twee delen. Voor de zomerstop wordt er in een reguliere 
competitie gespeeld. Daarna wordt er een splitsing doorgevoerd: 

• Poule A – 7 innings: gesplitst in twee poules van 4 
o Bovenste-4: vier teams spelen een hele competitie (zes wedstrijden) 
o Onderste-4: vier teams spelen een hele competitie (zes wedstrijden) 

• Poule B – 9 innings: gesplitst in twee poules: 
o Bovenste 6: zes teams spelen een halve competitie (vijf wedstrijden) 
o Onderste 7: zeven teams spelen een halve competitie (zes wedstrijden) 

• Poule C – 9 innings: gesplitst in twee poules: 
o Bovenste 4: vier teams spelen een hele competitie (zes wedstrijden) 
o Onderste 7: zeven teams spelen een halve competitie (zes wedstrijden) 

• In alle vervolgcompetities worden geen punten meegenomen uit de reguliere competitie. 

Kampioenschap/promotie 

De drie nummers één van de bovenste-4 en/of bovenste-6 poules zijn kampioen van hun poule en 
promoveren naar de Honkbal 2e klasse 2020. 

Degradatie 

Vanwege de vrije inschrijving is in deze klasse geen sprake van degradatie. 

Afgelasting 

Bij afgelasting van een wedstrijd dient een inhaaldatum te worden doorgegeven aan de afdeling 
Competitiezaken. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4. 

Wedstrijdformulieren & uitslagen 

In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de KNBSB 
Competitie app. 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.  
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Honkbal Senioren 4E klasse 

Competitieopzet 

Zie ook de Algemene Competitiebepalingen. De 113 teams zijn verdeeld over twaalf poules.  
 

Poule Aantal 

teams 

Ontmoeten elkaar Totaal aantal 

wedstrijden per 

team 

A 8 Tweemaal of Driemaal 18 

B 8 Tweemaal of Driemaal 18 

C 10 Tweemaal 18 

D 12 Eenmaal of Tweemaal 18 

E 13* Eenmaal of Tweemaal 18 

F 7* Driemaal 18 

G 9* Tweemaal 16 

H 6 Driemaal of Viermaal 18 

I 12 Eenmaal of Tweemaal 18 

J 8 Tweemaal of Driemaal 18 

K 14 Eenmaal of Tweemaal 18 

L 6 Driemaal of Viermaal 18 

* Omdat deze poules een oneven aantal teams hebben zijn er meer speelrondes nodig om tot 18 wedstrijden te 
komen. 

Kampioenschap 

De nummers één van elke poule zijn kampioen van hun poule. 

Degradatie 

Vanwege de vrije inschrijving is in deze klasse geen sprake van degradatie. 

Afgelasting 

Bij afgelasting van een wedstrijd dient een inhaaldatum te worden doorgegeven aan de afdeling 
Competitiezaken. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4. 

Wedstrijdformulieren & uitslagen 

In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de KNBSB 
Competitie app. 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. 
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Honkbal Senioren 5E klasse 

Competitieopzet 

Zie ook de Algemene Competitiebepalingen.  De 15 teams zijn verdeeld over twee poules.  
 

Poule Aantal 

teams 

Ontmoeten elkaar Totaal aantal 

wedstrijden per 

team 

A 7* Driemaal 18 

B 8 Tweemaal of Driemaal 18 

* Omdat deze poule een oneven aantal teams heeft zijn er meer speelrondes nodig om tot 18 wedstrijden te 
komen. 

Kampioenschap 

De nummers één van elke poule zijn kampioen van hun poule. 

Degradatie 

Vanwege de vrije inschrijving is in deze klasse geen sprake van degradatie. 

Afgelasting 

Bij afgelasting van een wedstrijd dient een inhaaldatum te worden doorgegeven aan de afdeling 
Competitiezaken. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4. 

Wedstrijdformulieren & uitslagen 

In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de KNBSB 
Competitie app. 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. 
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Honkbal Junioren 1E klasse 

Competitieopzet 

Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 3. De 20 teams zijn verdeeld over twee poules.  
 

Poule Aantal teams Soort competitie Ontmoeten elkaar Totaal aantal wedstrijden per 

team 

A 10 Halve Eenmaal 9 

B 10 Halve Eenmaal 9 

Vervolgcompetitie 

Na de reguliere competitie volgt de volgende splitsing: 
 

Poule Aantal 

teams 

Ontmoeten elkaar Totaal aantal wedstrijden 

per team 

1e klasse Play-Offs 4 Driemaal 9 

1e klasse 2e deel A 8 Eenmaal of Tweemaal 9 

1e klasse 2e deel B 8 Eenmaal of Tweemaal 9 

 

• De nummers 1 en 2 van poule A en B uit de reguliere competitie plaatsen zich voor de 1e 
klasse Play-Offs.  

• De overige teams van de reguliere competitie worden op basis van sterkte en reisafstand 
geplaatst in de 1e klasse 2e deel poules.  

• In alle vervolgcompetities worden geen punten meegenomen uit de reguliere competitie. 

Kampioenschap 

De winnaar van de 1e klasse Play-Offs poule is Kampioen Honkbal Junioren Verenigingsport 2019. 

Afgelasting 

Bij afgelasting van een wedstrijd dient een inhaaldatum te worden doorgegeven aan de afdeling 
Competitiezaken. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4. 

Wedstrijdformulieren & uitslagen 

In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de KNBSB 
Competitie app. 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. 
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Honkbal Junioren 2E en 3E klasse 

Competitieopzet 

Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 3.  
 
Tweede klasse 
De 41 teams zijn verdeeld over vier poules: 
 

Poule Aantal 

teams 

Ontmoeten elkaar Totaal aantal 

wedstrijden per 

team 

A 12 Eenmaal of Tweemaal 18 

B 12 Eenmaal of Tweemaal 18 

C 9* Tweemaal 16 

D 8 Tweemaal of Driemaal 18 

* Door een late terugtrekking spelen de teams in deze poule maar 16 wedstrijden 

 
Derde klasse 
De 52 teams zijn verdeeld over zes poules: 
 

Poule Aantal 

teams 

Ontmoeten elkaar Totaal aantal 

wedstrijden per 

team 

A 4 Viermaal of Vijfmaal 18 

B 10 Tweemaal 18 

C 8 Tweemaal of Driemaal 18 

D 10 Tweemaal 18 

E 10 Tweemaal 18 

F 10 Tweemaal 18 

Kampioenschap 

De nummers één van elke poule zijn kampioen van hun poule. 

Afgelasting 

Bij afgelasting van een wedstrijd dient een inhaaldatum te worden doorgegeven aan de afdeling 
Competitiezaken. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4. 

Wedstrijdformulieren & uitslagen 

In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de KNBSB 
Competitie app. 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. 
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Honkbal Aspiranten 1E klasse 

Competitieopzet 

Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 3. De 21 teams zijn verdeeld over twee poules.  
 

Poule Aantal teams Soort competitie Ontmoeten elkaar Totaal aantal wedstrijden per 

team 

A 10 Halve Eenmaal 9 

B 11 Halve Eenmaal 10 

Vervolgcompetitie 

Na de reguliere competitie volgt de volgende splitsing: 

• De nummers 1 en 2 van poule A en B uit de reguliere competitie plaatsen zich voor de 1e 
klasse Play-Offs.  

• De overige teams van de reguliere competitie worden op basis van sterkte en reisafstand 
geplaatst in de 1e klasse 2e deel poules. 

• In alle vervolgcompetities worden geen punten meegenomen uit de reguliere competitie. 
 

Poule Aantal 

teams 

Ontmoeten elkaar Totaal aantal wedstrijden 

per team 

1e klasse Play-Offs 4 Driemaal 9 

1e klasse 2e deel A 9* Eenmaal of Tweemaal 8 

1e klasse 2e deel B 8 Eenmaal of Tweemaal 9 

* Omdat deze poule een oneven aantal teams heeft zijn er negen speelrondes nodig om tot acht wedstrijden te 
komen. 

Kampioenschap 

De winnaar van de 1e klasse Play-Offs poule is Kampioen Honkbal Aspiranten Verenigingsport 2019. 

Afgelasting 

Bij afgelasting van een wedstrijd dient een inhaaldatum te worden doorgegeven aan de afdeling 
Competitiezaken. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4. 

Wedstrijdformulieren & uitslagen 

In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de KNBSB 
Competitie app. 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. 
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Honkbal Aspiranten 2E en 3E klasse 

Competitieopzet 

Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 3.  
 
Tweede klasse 
De 42 teams zijn verdeeld over vijf poules: 

Poule Aantal 

teams 

Ontmoeten elkaar Totaal aantal 

wedstrijden per 

team 

A 6 Driemaal of Viermaal 18 

B 7* Driemaal 18 

C 9 Tweemaal  16 

D 13* Eenmaal of Tweemaal 18 

E 7* Driemaal 18 

* Omdat deze poules een oneven aantal teams hebben zijn er meer speelrondes nodig om tot 18 wedstrijden te 
komen. 

 
Derde klasse 
De 84 teams zijn verdeeld over negen poules: 

Poule Aantal 

teams 

Ontmoeten elkaar Totaal aantal 

wedstrijden per 

team 

A 10 Tweemaal 18 

B 9* Tweemaal of Driemaal 18 

C 13* Eenmaal of Tweemaal 18 

D 11 Eenmaal of Tweemaal 16 

E 9* Tweemaal 16 

F 10 Tweemaal 18 

G 9* Tweemaal of Driemaal 18 

H 7* Tweemaal of Driemaal 16 

I 6 Driemaal of Viermaal 18 

* Omdat deze poules een oneven aantal teams hebben zijn er meer speelrondes nodig om tot 18 wedstrijden te 
komen. 

Kampioenschap 

De nummers één van elke poule zijn kampioen van hun poule. 

Afgelasting 

Bij afgelasting van een wedstrijd dient een inhaaldatum te worden doorgegeven aan de afdeling 
Competitiezaken. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4. 

Wedstrijdformulieren & uitslagen 

In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de KNBSB 
Competitie app. 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.  
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Honkbal Aspiranten Alleen jij Bepaalt 

Competitieopzet 

Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 3. In samenwerking met Stichting Laureus 
voert de KNBSB de interventie “Alleen jij bepaalt wie je bent” (AJB) uit. Daarbij krijgen jongeren een 
kans om kennis te maken met de honkbalsport en alles wat komt kijken bij het verenigingsleven. 
Doelstelling is te komen tot een duurzaam lidmaatschap van de jongeren binnen onze KNBSB 
verenigingen.  

Vaste speeldag 

De vaste speeldag voor de deelnemende teams is de vrijdagavond. Er zijn vóór de zomerstop vijf 
speelmomenten. 

Poule-indeling 

Voor het seizoen 2019 hebben er 15 teams ingeschreven die zijn ingedeeld in drie poules: 

Poule Aantal 

teams 

Ontmoeten elkaar Totaal aantal 

wedstrijden per 

team 

A 5 Eenmaal of Tweemaal 5 

B 6 Eenmaal of Tweemaal 5 

C 4 Eenmaal of Tweemaal 5 

Kampioenschap 

Er is in deze klasse geen sprake van een kampioenschap. 

Afgelasting 

Bij afgelasting van een wedstrijd dient een inhaaldatum te worden doorgegeven aan de afdeling 
Competitiezaken. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4. 

Wedstrijdformulieren & uitslagen 

In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de KNBSB 
Competitie app. 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.  
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Honkbal Pupillen 1E klasse 

Competitieopzet 

Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 3. De competitie wordt in twee delen 
gespeeld. De twaalf teams spelen eerst een halve competitie van dubbelwedstrijden. Deze 
wedstrijden worden allemaal vóór de zomerstop gespeeld.  
 

Poule Aantal teams Soort competitie Ontmoeten elkaar Totaal aantal wedstrijden per 

team 

A 10 Halve Eenmaal 18 (9 x dubbel) 

Vervolgcompetitie 

Na de reguliere competitie volgt de volgende splitsing: 
 

Poule Aantal 

teams 

Soort competitie Ontmoeten elkaar Totaal aantal wedstrijden 

per team 

1e klasse Play-Offs 4 Anderhalve Driemaal 18 (9x dubbel) 

1e klasse 2e deel A 6 Hele Tweemaal 20 (10x dubbel) 

 

• De nummers 1 t/m 4 van de reguliere competitie plaatsen zich voor de 1e klasse Play-Offs.  

• De nummers 5 t/m 10 van de reguliere competitie plaatsen zich voor de 1e klasse 2e deel. 

• In alle vervolgcompetities worden geen punten meegenomen uit de reguliere competitie. 

Kampioenschap 

De winnaar van de 1e klasse Play-Offs poule is Kampioen Honkbal Pupillen Verenigingsport 2019.  

Afgelasting 

Bij afgelasting van een wedstrijd dient een inhaaldatum te worden doorgegeven aan de afdeling 
Competitiezaken. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4. 

Wedstrijdformulieren & uitslagen 

In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de KNBSB 
Competitie app. 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. 
  



 

Competitiebepalingen Honkbal Verenigingsport vrije inschrijving competities 2019 16 | P a g i n a  

Honkbal Pupillen 2E en 3E klasse 

Competitieopzet 

Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 3. De competitiewedstrijden worden verdeeld 
over twee periodes gespeeld. Alle teams die deelnemen aan het eerste deel worden automatisch 
ingeschreven voor het tweede deel (na de zomerstop). Vereniging moeten zelf aangeven zelf aan 
wanneer een team niet meedoet aan het tweede deel. Het proces van aanmelden en afmelden voor 
het tweede deel verloopt niet via Sportlink Club en moet, vóór maandag 1 juli 2019, per e-mail 
gemeld worden aan competitie@knbsb.nl.  
 
Tweede klasse 
De 53 teams zijn verdeeld over zeven poules.  

Poule Aantal 

teams 

Ontmoeten elkaar Totaal aantal 

wedstrijden per 

team 

A 6 Tweemaal 12 

B 9* Eenmaal of Tweemaal 10 

C 12 Eenmaal 11 

D 4 Viermaal 12 

E 7* Eenmaal of Tweemaal 10 

F 9* Eenmaal of Tweemaal 10 

G 6 Tweemaal 10 

* Omdat deze poules een oneven aantal teams hebben zijn er meer speelrondes nodig om tot tien/twaalf 
wedstrijden te komen. 

 
Derde klasse 
De 92 teams zijn verdeeld over twaalf poules.  

Poule Aantal 

teams 

Ontmoeten elkaar Totaal aantal 

wedstrijden per 

team 

A 9* Eenmaal of Tweemaal 10 

B 9* Eenmaal of Tweemaal 10 

C 10 Eenmaal of Tweemaal 12 

D 5* Tweemaal of Driemaal 10 

E 6 Tweemaal of Driemaal 12 

F 9* Eenmaal of Tweemaal 10 

G 8 Eenmaal of Tweemaal 12 

H 9* Eenmaal of Tweemaal 10 

I 10 Eenmaal of Tweemaal 10 

J 5* Tweemaal of Driemaal 10 

K 7* Eenmaal of Tweemaal 10 

L 5* Tweemaal of Driemaal 10 

* Omdat deze poules een oneven aantal teams hebben zijn er meer speelrondes nodig om tot tien/twaalf 
wedstrijden te komen. 

mailto:competitie@knbsb.nl


 

Competitiebepalingen Honkbal Verenigingsport vrije inschrijving competities 2019 17 | P a g i n a  

Afgelasting 

Bij afgelasting van een wedstrijd dient een inhaaldatum te worden doorgegeven aan de afdeling 
Competitiezaken. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4. 

Wedstrijdformulieren & uitslagen 

In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de KNBSB 
Competitie app. 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. 

Kampioenschap 

De nummers één van elke poule zijn kampioen van hun poule. Bij de pupillen ontvangen alle 
kampioenen aan het einde van het seizoen (oktober/november) een kampioenscertificaat. Deze 
worden per post toegestuurd aan de verenigingen. Dit is voor zowel de kampioenen van het 1e deel 
als het 2e deel. 
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BeeBall 

Competitieopzet 

Zie ook de Algemene Competitiebepalingen. De competitiewedstrijden worden verdeeld over twee 
periodes gespeeld. Alle teams die deelnemen aan het eerste deel worden automatisch ingeschreven 
voor het tweede deel (na de zomerstop). Vereniging moeten zelf aangeven zelf aan wanneer een 
team niet meedoet aan het tweede deel. Het proces van aanmelden en afmelden voor het tweede 
deel verloopt niet via Sportlink Club en moet, vóór maandag 1 juli 2019, per e-mail gemeld worden 
aan competitie@knbsb.nl.   
 
De BeeBallers spelen niet elk weekend. Er wordt maximaal drie weekenden achter elkaar gespeeld 
zodat er ook ruimte is voor inhalen en toernooien (georganiseerd door de verenigingen zelf). 
 
BeeBall Majors 
De 69 teams zijn verdeeld over tien poules.  
 

Poule Aantal 

teams 

Ontmoeten elkaar Totaal aantal 

wedstrijden per 

team 

A 7 Eenmaal of Tweemaal 8 of 9 

B 4 Driemaal of Viermaal 10 

C 6 Tweemaal 10 

D 6 Tweemaal 10 

E 12 Eenmaal of niet 10 

F 5 Toernooivormen 13 

G 10 Eenmaal of Tweemaal 10 

H 5 Eenmaal of Tweemaal 8 

I 6 Tweemaal 10 

J 8 Eenmaal of Tweemaal 10 

 
BeeBall Rookies 
De 37 teams zijn verdeeld over zeven poules.  
 

Poule Aantal 

teams 

Ontmoeten elkaar Totaal aantal 

wedstrijden per 

team 

A 8 Eenmaal of Tweemaal 10 

B 7 Eenmaal of Tweemaal 8 of 9 

C 4 Driemaal of Viermaal 10 

D 6 Tweemaal 10 

E 4 Driemaal of Viermaal 10 

F 4 Driemaal of Viermaal 10 

G 4 Driemaal of Viermaal 10 

 

mailto:competitie@knbsb.nl
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Afgelasting 

Bij afgelasting van een wedstrijd dient een inhaaldatum te worden doorgegeven aan de afdeling 
Competitiezaken. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4. 

Wedstrijdformulieren & uitslagen 

Bij BeeBall worden er geen uitslagen bijgehouden en dus ook geen wedstrijdformulieren die moeten 
worden ingevuld. Alle wedstrijden worden door Competitiezaken met een uitslag van 0-0 
afgehandeld zodat de wedstrijden niet open blijven staan in Sportlink Club. 


