Competitiebepalingen
Honkbal Topsport 2018
8 januari 2018

ALGEMENE COMPETITIEBEPALINGEN
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
INHALEN VAN WEDSTRIJDEN
Voor seizoen 2018 geldt onderstaande informatie voor het inhalen van wedstrijden.
Inhalen van wedstrijden (bv bij afgelastingen of niet opkomen tegenstander)
Topsport Volgens afspraken in betreffende klasse.
DOORGEVEN VAN WEDSTRIJDWIJZIGINGEN
Alleen de wedstrijdsecretaris van een vereniging kan, na akkoord door de wedstrijdsecretaris van de
tegenstander, een wedstrijdwijziging (bv speeldag of speeltijd) aan de afdeling Competitiezaken
doorgeven. Voor de Hoofdklasse en Overgangsklasse kan dit alleen per e-mail aan
competitie@knbsb.nl vanwege het feit dat er scheidsrechters aangesteld staan bij de wedstrijden.
Let op: Een gewijzigde speeldatum/-tijd of een inhaaldatum is pas definitief na akkoord van de
afdeling Competitiezaken.
AVONDWEDSTRIJDEN BIJ DAGLICHT
Voor seizoen 2018 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
4 t/m 31 augustus vanaf 1
augustus
september
Senioren 3e klasse en hoger
(waaronder topsport),
Junioren Topklasse en
Junioren 1e klasse (9 innings)
Senioren 4e klasse en lager
(max 120 min) en overige
jeugdklassen

Niet mogelijk

19.00 uur

Niet mogelijk

Niet mogelijk

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.
Let op: Bovenstaand schema is niet van toepassing op de Hoofdklasse (reguliere en
promotie/degradatie)wedstrijden. Wedstrijden uit deze competities moeten te allen tijde op een
veld met verlichting worden gespeeld.
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HONKBAL TOPSPORT
ALGEMENE COMPETITIEBEPALINGEN
1. Competitiewedstrijden hebben te allen tijde voorrang boven het spelen van oefen- en/of
vriendschappelijke wedstrijden. De topsportcompetitie heeft altijd voorrang boven overige
wedstrijden.
2. Wedstrijden die niet tot een regulier einde zijn gekomen kunnen door de afdeling
Competitiezaken worden geschrapt als de wedstrijd geen invloed heeft op de
eindrangschikking. Het streven is een competitie altijd uit te spelen.
3. Bij reguliere competitiewedstrijden mogen scheidrechters na 22.30 uur niet aan een nieuwe
inning beginnen (curfew).
4. Verenigingen die deelnemen aan beslissingswedstrijden in de topsport, de Play-offs en/of
Holland Series 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).
5. Niet begonnen Play-off wedstrijden of wedstrijden uit de Holland Series worden op de
volgende dag ingehaald, tenzij op die dag reeds een geplande wedstrijd uit deze klasse staat.
De wedstrijd gaat dan naar het eerstvolgende vrije speelmoment. Niet regulier geëindigde
Play-off wedstrijden of wedstrijden uit de Holland Series worden op de volgende dag
uitgespeeld, tenzij op die dag reeds een geplande wedstrijd uit deze klasse staat. De
wedstrijd gaat dan naar het eerstvolgende vrije speelmoment. Artikel 6.5 van het Reglement
van Wedstrijden Honkbal Topsport is onverlet van toepassing.
6. Verenigingen spelend in de Honkbal Hoofdklasse moeten in het bezit zijn van een door de
KNBSB verleende licentie.
7. Zowel reguliere Hoofdklasse competitiewedstrijden als promotie-/degradatiewedstrijden van
de Hoofdklasse die afgelast worden moeten op velden met goedgekeurde
kunstlichtinstallatie worden ingehaald. In de Honkbal Hoofdklasse wordt er ingehaald
conform het schema op pagina 4.
8. Inhaalwedstrijden voor Europa Cup-deelnemers worden niet direct op de dinsdagavond na
de EC-week ingehaald. Deze wedstrijden schuiven een week op.
9. In de Overgangsklasse moeten afgelaste wedstrijden op de eerstvolgende maandag- of
dinsdagavond worden ingehaald, conform het schema op pagina 4. De keuze voor een vaste
inhaalavond is door de verenigingen voorafgaande aan de start van de competitie
doorgegeven. Het overzicht hiervan is op pagina 9 te vinden.
10. In de Overgangsklasse kunnen wedstrijden in de periode van 6 mei tot en met 3 augustus bij
daglicht worden ingehaald, wel met een uiterste aanvangstijd van 19.00 uur. Buiten deze
periode moet op een veld met een goedgekeurde kunstlichtinstallatie worden ingehaald,
uiterste aanvangstijd 19.30 uur.
11. Tijdens Overgangsklassewedstrijden is het toegestaan om met composiet knuppels te spelen.
Tijdens Promotie/degradatiewedstrijden tussen Hoofdklasse en Overgangsklasse teams
worden de regels van de Hoofdklasse gehanteerd. Er moet tijdens deze wedstrijden met
goedgekeurde houten knuppels worden gespeeld.
12. Hoofdklasse: Tijdens de eerste 7 weekenden wordt een pilot gehouden waarbij
inningwisselingen maximaal 90 seconden mogen duren. De scheidsrechter houdt dit in de
gaten. Bij een overtreding van deze regel door de veldpartij krijgt de eerstvolgende slagman
van de slagpartij een startcount van 1-0 (1 wijd). Bij een overtreding van deze regel door de
slagpartij krijgt de eerstvolgende slagman van de slagpartij een startcount van 1 slag (0-1).
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Na 5 innings geldige wedstrijd
Curfew
Tiebreak
10 punten regel
Inhalen Hoofdklasse

Inhalen Overgangsklasse
Uitspelen

Reguliere competitie

Play-offs

Ja
Ja
Nee
Ja
Donderdag -> gaat naar vrijdagavond
Zaterdag -> gaat naar dinsdagavond
Zondag -> gaat naar dinsdag-/
maandagavond
Maandag en/of dinsdagavond**
N.v.t.

Nee
Nee
Nee
Ja
volgende dag*

Holland Series
Degradatieserie
Nee
Nee
Nee
Ja
volgende dag*

N.v.t.
volgende dag*

volgende dag*
volgende dag*

* Mits er geen andere Hoofdklassewedstrijd gepland staat. Anders naar eerstvolgende speelmoment.
** Keuze wordt voorafgaande aan het seizoen gemaakt door de verenigingen
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HONKBAL HOOFDKLASSE
Deelnemende teams
Curaçao Neptunus

Hoofddorp Pioniers

De Glaskoning Twins

L&D Amsterdam Pirates

DSS

Quick Amersfoort

HCAW

Storks

Competitieopzet reguliere competitie
In seizoen 2018 ziet de reguliere competitie er als volgt uit:
• Er wordt een reguliere competitie van 14 speelweekenden gespeeld.
• Elk speelweekend wordt er een triple gespeeld, in principe volgens het schema thuis-uit-thuis
(of uit-thuis-uit).
• Elk team speelt in de reguliere competitie 42 wedstrijden (21x uit en 21x thuis).
• Elk team speelt drie wedstrijden thuis en drie wedstrijden uit tegen elke tegenstander.
• De reguliere competitie start op donderdag 26 april 2018 en eindigt op zondag 18 augustus
2018.
Vervolgcompetitie
• Na de reguliere competitie wordt er gesplitst in een kampioenspoule en een
promotie/degradatiepoule.
• De nummers 1 t/m 4 van de reguliere competitie plaatsen zich voor de kampioenspoule.
• De nummers 5 t/m 8 gaan in de degradatiepoule spelen.
Kampioenspoule
• De kampioenspoule speelt een halve competitie met triples. In drie speelweekenden worden
negen wedstrijden gespeeld. Er worden geen punten vanuit de reguliere competitie
meegenomen. Elk team begint op 0 punten.
• Tijdens elk speelweekend spelen twee teams drie keer tegen elkaar, in principe volgens het
schema thuis-uit-thuis (of uit-thuis-uit). Hieronder staat het speelschema uitgewerkt.
• De kampioenspoule start op donderdag 23 augustus 2018 en eindigt op zondag 9 september
2018.
• De nummer 1 en 2 van de kampioenspoule plaatsen zich voor Holland Series.
• Tijdens de Holland Series wordt een best-of-7 serie gespeeld.

Speelronde 1
Donderdag 23 augustus 2018
Nummer 2 – Nummer 3
Nummer 4 – Nummer 1
Zaterdag 25 augustus 2018
Nummer 3 – Nummer 2
Nummer 1 – Nummer 4
Zondag 26 augustus 2018
Nummer 2 – Nummer 3
Nummer 4 – Nummer 1

Speelronde 2
Donderdag 30 augustus 2018
Nummer 1 – Nummer 3
Nummer 2 – Nummer 4
Zaterdag 1 september 2018
Nummer 3 – Nummer 1
Nummer 4 – Nummer 2
Zondag 2 september 2018
Nummer 1 – Nummer 3
Nummer 2 – Nummer 4
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Speelronde 3
Donderdag 6 september 2018
Nummer 1 – Nummer 2
Nummer 3 – Nummer 4
Zaterdag 8 september 2018
Nummer 2 – Nummer 1
Nummer 4 – Nummer 3
Zondag 9 september 2018
Nummer 1 – Nummer 2
Nummer 3 – Nummer 4
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De data van de Holland Series (best-of-7):
Datum
Thuis
Donderdag 27 september 2018 Nummer 1 Play-Offs
Zaterdag 29 september 2018
Nummer 1 Play-Offs
Zondag 30 september 2018
Nummer 2 Play-Offs
Donderdag 4 oktober 2018
Nummer 2 Play-Offs
Zaterdag 6 oktober 2018
Nummer 2 Play-Offs
Zondag 7 oktober 2018
Nummer 1 Play-Offs
Zondag 14 oktober 2018
Nummer 1 Play-Offs

Uit
Nummer 2 Play-Offs
Nummer 2 Play-Offs
Nummer 1 Play-Offs
Nummer 1 Play-Offs
Nummer 1 Play-Offs
Nummer 2 Play-Offs
Nummer 2 Play-Offs

* Er wordt ingehaald conform de inhaalmomenten omschreven in de tabel op pagina 4.

Degradatiepoule
• De degradatiepoule speelt een halve competitie met triples. In drie weekenden worden
negen wedstrijden gespeeld. Er worden geen punten vanuit de reguliere competitie
meegenomen. Elk team begint op 0 punten.
• De degradatiepoule start op donderdag 23 augustus 2018 en eindigt op zondag 9 september
2018.
• Het laatst geëindigde team in de degradatiepoule speelt nog een best-of-5 serie tegen het
hoogst geëindigde standaardteam van de Honkbal Overgangsklasse dat heeft aangegeven te
willen promoveren en bij de bovenste drie teams in de Top-8 poule is geëindigd. Wanneer er
geen team uit de top-3 wil of mag promoveren vervalt de best-of-5 serie en handhaaft het
als laatst geëindigde team uit de degradatiepoule zich voor de Hoofdklasse 2019.
De data van de Promotie/Degradatie serie (best-of-5):
Datum
Thuis
Zaterdag 29 september 2018
Nummer 1 Overgangsklasse
Zondag 30 september 2018
Nummer 8 Hoofdklasse
Zaterdag 6 oktober 2018
Nummer 1 Overgangsklasse
Zondag 7 oktober 2018
Nummer 8 Hoofdklasse
Zaterdag 13 oktober 2018
Nummer 1 Overgangsklasse

Uit
Nummer 8 Hoofdklasse
Nummer 1 Overgangsklasse
Nummer 8 Hoofdklasse
Nummer 1 Overgangsklasse
Nummer 8 Hoofdklasse

Europa Cup
In principe vertegenwoordigt de winnaar van de Holland Series en de nummer één van de reguliere
competitie over 42 wedstrijden ons land bij het toernooi om de Europa Cup. Als de nummer één van
de reguliere competitie over 42 wedstrijden ook de winnaar van de Holland Series is, krijgt de
verliezer van de Holland Series het recht om als tweede team aan de Europa Cup deel te nemen.
Uitslagen & Wedstrijdformulieren
De official scorer verwerkt het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) in de Honkbal Hoofdklasse. 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.
Afgelastingen
Bij het afgelasten van een wedstrijd dient rekening te worden gehouden met de reisafstand/-tijd van
de bezoekende vereniging en de aangestelde bondsofficials. Als de bezoekende vereniging al uit haar
plaats van vestiging is vertrokken, dan berust de beslissing over het al of niet doorgaan van de
wedstrijd bij de plaatscheidsrechter (artikel 2.1 Reglement van Wedstrijden Honkbal Topsport).
Bij het afgelasten van een wedstrijd dient direct te worden gebeld naar het avond-/weekendnummer
van de afdeling Competitiezaken, 06- 53325915. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals
verwoord in de tabel op pagina 4. Graag (direct) telefonisch doorgeven welke officials op de
inhaaldatum beschikbaar zijn.
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HONKBAL OVERGANGSKLASSE
Deelnemende teams
Alcmaria Victrix H1

HCAW H2

Onze Gezellen H1

The Hawks H1

Amsterdam Pirates H2

Hoofddorp Pioniers H2

Orioles H1

Twins H2

DSS H2

Kinheim H1

RCH-Pinguïns H1

UVV H1

Euro Stars H1

Neptunus H2

Sparks Haarlem H1

Wassenaar H1

Competitieopzet reguliere competitie
• Er wordt een reguliere competitie gespeeld van 15 weken.
• Elk weekend wordt een dubbel gespeeld tegen hetzelfde team (uit en thuis).
• Elk team speelt in de reguliere competitie 30 wedstrijden (15x uit en 15x thuis).
• De vaste speeldagen zijn zaterdag en zondag.
• Een aantal teams speelt hun thuiswedstrijd op vrijdagavond. Zij spelen deze wedstrijden op
vrijdag alleen tegen teams die voorafgaande aan de competitie hun goedkeuring hebben
gegeven voor het spelen op vrijdag.
• De reguliere competitie start op zaterdag 7 april 2018 en eindigt op zondag 15 juli 2018.
• Na de reguliere competitie is er een zomerstop van drie weken (van zaterdag 21 juli tot en
met zondag 5 augustus 2018).
Vervolgcompetitie
• Na de reguliere competitie wordt er gesplitst in twee poules:
o Top-8 poule
o Bottom-8 poule
• Beide poules spelen een hele competitie van dubbels. Alle teams spelen 14 wedstrijden in
zeven weekenden.
• Er worden geen punten meegenomen vanuit de reguliere competitie. Elk team begint op 0
punten.
• Beide poules starten op zaterdag 11 augustus 2018 en eindigen op zondag 23 september
2018.
Kampioenschap/promotie
De winnaar van de Top-8 poule is Kampioen Honkbal Overgangsklasse. Het hoogst geëindigde
standaardteam dat heeft aangegeven te willen promoveren en bij de bovenste drie teams in de Top8 poule is geëindigd speelt nog een best-of-5 serie tegen het laatst geëindigde team in de
promotie/degradatiepoule van de Honkbal Hoofdklasse. Alle verenigingen met een standaardteam
uitkomend in de Honkbal Overgangsklasse moeten vóór 1 september 2018 bij Competitiezaken
aangeven of ze wel/niet willen promoveren naar de Honkbal Hoofdklasse 2019.
Degradatie
Het als laatst geëindigde team van de Bottom-8 poule degradeert naar de Topklasse 2019. Wanneer
de kampioen Wedstrijdsport aangeeft niet te willen promoveren of niet mag promoveren vanwege
de aanwezigheid van een ander team van dezelfde vereniging in de Overgangsklasse promoveert de
verliezend finalist van de Wedstrijdsport naar de Overgangsklasse.
Wanneer ook de verliezend finalist aangeeft niet te willen promoveren of niet mag promoveren
vanwege de aanwezigheid van een ander team van dezelfde vereniging in de Overgangsklasse dan
promoveert er geen enkel team uit de Eerste Klasse en handhaaft de nummer 8 van de
Overgangsklasse Bottom-8 poule zich automatisch in de Overgangsklasse.
Wanneer er door een degradatie van een team uit de Honkbal Hoofdklasse er twee teams van
dezelfde vereniging in één en dezelfde klasse uitkomen degradeert het laagste team van de twee
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teams automatisch naar de Topklasse. In dit geval handhaaft het als laatst geëindigde team van de
Bottom-8 poule zich automatisch.
Inhalen van afgelaste wedstrijden
De Honkbal Overgangsklasse-verenigingen hebben vóór 1 december 2017 aangegeven of zij thuis op
maandag- of dinsdagavond inhalen. Deze keus geldt voor het gehele seizoen en kan alleen in overleg
met de tegenstander worden gewijzigd. De keuze van elke vereniging vindt u hieronder:
Team

Inhaaldag

Alcmaria Victrix H1

Dinsdagavond

Amsterdam Pirates H2

Maandagavond

DSS H2

Maandagavond

Euro Stars H1

Dinsdagavond

HCAW H2

Maandagavond

Hoofddorp Pioniers H2

Maandagavond

Kinheim H1

Dinsdagavond

Neptunus H2

Maandagavond

Onze Gezellen H1

Dinsdagavond

Orioles H1

Dinsdagavond

RCH-Pinguins H1

Dinsdagavond

Sparks Haarlem H1

Dinsdagavond

The Hawks H1

Dinsdagavond

Twins H2

Dinsdagavond

UVV H1

Dinsdagavond

Wassenaar H1

Dinsdagavond

Afgelastingen
Bij het afgelasten van een wedstrijd dient rekening te worden gehouden met de reisafstand/-tijd van
de bezoekende vereniging en de aangestelde bondsofficials. Als de bezoekende vereniging al uit haar
plaats van vestiging is vertrokken, dan berust de beslissing over het al of niet doorgaan van de
wedstrijd bij de plaatscheidsrechter (artikel 2.1 Reglement van Wedstrijden Honkbal Topsport).
Bij het afgelasten van een wedstrijd dient direct te worden gebeld naar het avond-/weekendnummer
van de afdeling Competitiezaken, 06-53325915. Inhalen vindt plaats volgens de afspraken zoals
verwoord in de tabel op pagina 4 en de hierboven weergegeven tabel. Graag telefonisch direct
doorgeven welke officials op de inhaaldatum beschikbaar zijn.
Wedstrijdformulieren & uitslagen
In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). Dit formulier moet
direct na de wedstrijd door de teams en scheidsrechter worden afgerond. De scheidsrechter is
verplicht het wedstrijdformulier binnen 12 uur na de wedstrijd ingestuurd te hebben.

Competitiebepalingen Honkbal Topsport 2018

8|Pagina

