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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

Wijzigingen in het competitieprogramma
Voor seizoen 2018 geldt onderstaande informatie voor wijzigingen in het competitieprogramma.
Wijziging in het competitieprogramma (bv verplaatsen wedstrijd, wijzigen aanvangstijd wedstrijd)
Wijzigingen hele jaar door mogelijk. Voorwaarden:
• De tegenstander is akkoord met de wijziging.
• De wijziging moet door de tegenstander én door Competitiezaken zijn
goedgekeurd anders is de wijziging niet geldig.
• Wedstrijdwijzigingen die in het weekend tot stand komen waarbij beide
verenigingen in Sportlink hun akkoord hebben gegeven maar waar geen
Wedstrijdsport
goedkeuring vanuit Competitiezaken voor is gegeven worden na het
Senioren &
weekend pas verwerkt door Competitiezaken.
Jeugd
• Wedstrijden die qua datum gewijzigd moeten én waarbij bondsofficials
staan aangesteld moeten voortijdig door Competitiezaken goedgekeurd
worden. Dit in verband met de zekerheid dat een bondsofficial ruim op tijd
weet dat een wedstrijd niet door gaat en het eventueel kunnen inzetten van
de official bij een andere wedstrijd. Let op: Alle wijzigingsverzoeken
verlopen via Sportlink Club. Competitiezaken keurt de wijzigingen ook goed
of af via Sportlink.
Let op 1:
In alle klassen geldt dat een wedstrijd altijd op een eerdere datum mag worden gespeeld, mits
gemeld aan de afdeling Competitiezaken. Wedstrijden mogen 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. Wedstrijden die na de zomerstop ingepland staan
moeten vóór de laatste officiële speelronde gespeeld worden. Voor deze wedstrijden geldt de regel
van maximaal 2 maanden niet.
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Procedures afgelastingen/niet-opkomen
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 ingevoerd worden. Het is dus niet
verplicht dat een thuisvereniging dit doet. Wanneer de wijziging, door omstandigheden, niet via
Sportlink Club gemaakt kan worden kan alleen de (wedstrijd)secretaris van een vereniging dit per email aan de afdeling Competitiezaken doorgeven.

Wedstrijd met een datum in het verleden
Wanneer een wedstrijd niet wordt afgehandeld via het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) blijft de
wedstrijddatum automatisch staan op de oorspronkelijke datum. Het verwerken van het DWF is voor
Competitiezaken van belang om te weten wat er met de correcte wedstrijdstatus is van de wedstrijd.
Is er na zeven dagen nog geen (inhaal)datum bekend in Sportlink dan wordt de wedstrijd door
Competitiezaken vastgesteld. De door Competitiezaken gekozen datum kan alleen in onderling
overleg tussen beide verenigingen gewijzigd worden waarbij de verenigingen rekening moeten
houden dat de wedstrijd binnen twee maanden, gerekend vanaf de oorspronkelijke wedstrijddatum
en dus niet de nieuwe speeldatum, gespeeld moet worden.

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/of Competitiezaken moet een wedstrijd gewoon gespeeld worden. Als de wedstrijd niet doorgaat
zonder goedkeuring is er sprake van een niet-opkomen van een team.
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 Sportlinked
vermeld en moet er per e-mail een verklaring worden gestuurd naar competitie@knbsb.nl.
2. Meld het niet-opkomen van een team altijd 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 ingevoerd worden. 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.
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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
augustus
Senioren 3e klasse en
Niet mogelijk
19.00 uur
Niet mogelijk
hoger (waaronder
topsport), en Junioren 1e
klasse
Senioren 4e klasse en
18.00 uur
19.30 uur
18.30 uur
lager (max 120 min) en
overige jeugdklassen

vanaf 1
september
Niet mogelijk

Niet mogelijk

Fastpitch Softbal
Uiterste aanvangstijd (enkele) avondwedstrijd bij daglicht
t/m 5 mei
6 t/m 20
21 mei t/m 4 t/m 31
mei
3 augustus
augustus
Dames senioren 2e
18.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
klasse en hoger
(waaronder Topsport) en
Heren senioren 2e klasse
en hoger (6/7 innings)
Dames senioren 3e
19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
klasse en lager en Heren
Senioren 3e klasse en
lager (max. 90 min)
Jeugd
19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
•
•

vanaf 1
september
18.30 uur

18.30 uur

18.30 uur

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 Honkbal Hoofdklasse en
promotie/degradatiewedstrijden. Wedstrijden uit deze competities moeten te allen tijde op
een veld met verlichting worden gespeeld.
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Honkbal Wedstrijdsport bepalingen
Algemene 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. 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 scheidrechters 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 5.
8. Wedstrijden kunnen op honkbalvelden met een lichtinstallatie gedurende het gehele seizoen
in de avonduren worden gespeeld. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van
de thuisspelende vereniging.
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Honkbal Eerste Klasse
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 6. De 24 teams zijn verdeeld over twee poules.
Poule
A
B

Aantal
teams
12
12

Soort competitie
Hele
Hele

Ontmoeten
elkaar
Tweemaal
Tweemaal

Totaal aantal wedstrijden per
team
22
22

Kampioenschap/promotie
Na het spelen van de reguliere competitie spelen de nummers één van de A- en B-poule één
wedstrijd, op zaterdag 13 oktober 2018, om het Kampioenschap van Nederland Honkbal
Wedstrijdsport 2018. De wedstrijd wordt op neutraal terrein gespeeld. Bij afgelasting wordt de
wedstrijd direct op zondag 14 oktober 2018 ingehaald. Wanneer de wedstrijd gespeeld wordt door
twee standaard teams, dan promoveert de winnaar van deze wedstrijd naar de Honkbal
Overgangsklasse. Wanneer één van de kampioenen een team is dat niet mag promoveren door de
aanwezigheid van een ander team van dezelfde vereniging in de Overgangsklasse dan wordt de
kampioenswedstrijd wel gespeeld maar moet er ook nog een extra ‘promotiewedstrijd’ gespeeld
worden tussen de kampioen die wel mag promoveren en het hoogst genoteerde team uit de andere
poule die mag promoveren.

Vorming Topklasse
In 2019 wordt er voor het eerst gestart met een Topklasse. Deze Topklasse gaat bestaan uit 12
teams. De nummers 1 t/m 6 van zowel poule A als poule B promoveert naar de Topklasse. Het team
dat het promotierecht wint op basis van de kampioens- of promotiewedstrijd promoveert echter
naar de Overgangsklasse. De Topklasse plek van dit team wordt ingevuld door het gedegradeerde
team vanuit de Overgangsklasse. Wanneer het team dat promoveert vanuit de Eerste Klasse naar de
Overgangsklasse afziet van promotie naar de Overgangsklasse behoud dit team wel nog het recht om
te promoveren naar de Topklasse. Als de verliezend finalist van de promotiewedstrijd ook afziet van
promotie naar de Overgangsklasse degradeert er geen team uit de Overgangsklasse.

Degradatie
Vanwege de vorming van de Topklasse in 2019 is er in 2018 geen degradatie vanuit de Eerste Klasse,
behalve wanneer een team zich terugtrekt uit de Eerste Klasse of door de KNBSB uit de competitie
wordt gehaald. In dit geval ontstaat er een extra open plek in de Eerste Klasse die op basis van
gemotiveerde verzoeken voor toetreding tot een gesloten klasse wordt ingevuld.

Afgelasting
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 Wedstrijdsport).
Bij afgelasting van een wedstrijd dient de thuisspelende vereniging:
• de uitspelende vereniging en de aangestelde bondsofficials tijdig af te bellen.
• een inhaaldatum door te geven aan de afdeling Competitiezaken. Inhalen vindt plaats
volgens de afspraken zoals verwoord op pagina 4.
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Wedstrijdformulieren & uitslagen
In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de Sportlinked
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 Tweede Klasse
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 6. De Tweede Klasse bestaat uit 40 teams.
Deze 40 teams zijn verdeeld over vier poules van tien teams.
Poule

Aantal teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A
B
C
D

10
10
10
10

Hele
Hele
Hele
Hele

Tweemaal
Tweemaal
Tweemaal
Tweemaal

Totaal aantal wedstrijden per
team
18
18
18
18

Kampioenschap/promotie
De vier nummers één zijn kampioen van hun poule. Vanwege de vorming van de Topklasse in 2019
zijn er éénmalig extra plaatsen te verdienen in de Eerste Klasse. Daarom promoveren in 2018 alle
nummers 1 en 2 uit alle vier de poules.

Degradatie
Vanwege de vorming van de Topklasse in 2019 is er in 2018 geen degradatie vanuit de Tweede
Klasse, behalve wanneer een team zich terugtrekt uit de Tweede Klasse of door de KNBSB uit de
competitie wordt gehaald. In dit geval ontstaat er een extra open plek in de Tweede Klasse die op
basis van gemotiveerde verzoeken voor toetreding tot een gesloten klasse wordt ingevuld.

Afgelasting
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 Wedstrijdsport).
Bij afgelasting van een wedstrijd dient de thuisspelende vereniging:
• de uitspelende vereniging en de aangestelde bondsofficials tijdig af te bellen.
• een inhaaldatum door te geven 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 Sportlinked
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 Derde Klasse
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 6. De 36 teams zijn verdeeld over vier poules.
Poule

Aantal teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A
B
C
D

9
10
11
6

Hele
Hele
Hele
Dubbele

Tweemaal
Tweemaal
Tweemaal
Viermaal

Totaal aantal wedstrijden per
team
16
18
20
20

Kampioenschap/promotie
De vier nummers één zijn kampioen van hun poule. Aangezien er in 2019 een Topklasse wordt
gevormd zijn er eenmalig extra plaatsen te verdienen in de Tweede Klasse. Daarom promoveren in
2018 alle nummers 1 en 2 uit alle vier de poules.

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 Sportlinked
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 Vierde & Vijfde klasse
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 6. De verenigingen zijn verdeeld over:
• In de vierde klasse zijn 106 teams verdeeld over twaalf poules
• In de vijfde klasse zijn 15 teams verdeeld over twee poules
4e Klasse
Poule Aantal teams
A
6
B
10
C
11
D
8
E
10
F
11
G
8
H
8
K
10
L
10
M
6
N
7

Ontmoeten elkaar
Driemaal of Viermaal
Tweemaal
Eenmaal of Tweemaal
Tweemaal of Driemaal
Tweemaal
Eenmaal of Tweemaal
Tweemaal of Driemaal
Tweemaal of Driemaal
Tweemaal
Tweemaal
Driemaal of Viermaal
Driemaal

Totaal aantal wedstrijden per team
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

5e Klasse
Poule Aantal teams
A
6
B
9

Ontmoeten elkaar
Driemaal of Viermaal
Tweemaal of Driemaal

Totaal aantal wedstrijden per team
18
18

•

In alle bovenstaande poules worden maximaal 18 wedstrijden gespeeld, ongeacht het aantal
teams per poule.

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 Sportlinked
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 Eerste Klasse
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 6. De 19 teams zijn verdeeld over twee poules.
Het aantal wedstrijden varieert per poule door het aantal teams per poule:
Poule

Aantal teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A
B

9
10

Halve
Halve

Eenmaal
Eenmaal

Totaal aantal wedstrijden per
team
8
9

Vervolgcompetitie
Na de reguliere competitie volgt de volgende splitsing:
Poule
1e klasse Play-Offs
1e klasse 2e deel A
1e klasse 2e deel B
1e klasse 2e deel C
•
•

Aantal
teams
4
6
5
4

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

Anderhalve
Hele
Hele
Anderhalve

Driemaal
Tweemaal
Tweemaal
Driemaal

Totaal aantal wedstrijden
per team
9
10
8
9

De nummers 1 en 2 van poule A en B uit de reguliere competitie plaatsen zich voor de 1e
klasse Play-Offs.
De 1e klasse 2e deel poules worden op basis van reisafstanden en krachtsverschil ingedeeld.
Er wordt aan het einde van de reguliere competitie bekeken wat de beste poule-indeling is.

Kampioenschap
De winnaar van de 1e klasse Play-Offs poule is Kampioen Honkbal Junioren Wedstrijdsport 2018.

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 Sportlinked
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 Tweede, Derde en Vierde Klasse
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 6.
Tweede klasse
De 39 teams zijn verdeeld over vijf poules. Het aantal wedstrijden varieert per poule door het aantal
teams per poule:
Poule

Aantal
teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A
B
C
D
E

10
7
9
6
6

Hele
Anderhalve
Anderhalve
Dubbele
Anderhalve

Tweemaal
Driemaal
Tweemaal of Driemaal
Driemaal of Viermaal
Driemaal of Viermaal

Totaal aantal
wedstrijden per
team
18
18
18
18
18

Derde klasse
De 53 teams zijn verdeeld over zeven poules. Het aantal wedstrijden varieert per poule door het
aantal teams per poule:
Poule

Aantal
teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A
B
C
D
E
F
G

9
6
6
9
8
6
8

Anderhalve
Dubbele
Dubbele
Anderhalve
Anderhalve
Anderhalve
Anderhalve

Tweemaal of Driemaal
Driemaal of Viermaal
Driemaal of Viermaal
Tweemaal of Driemaal
Tweemaal of Driemaal
Driemaal of Viermaal
Tweemaal of Driemaal

Totaal aantal
wedstrijden per
team
18
18
18
18
18
18
18

Vierde klasse
De 11 teams zijn verdeeld over twee poules. Het aantal wedstrijden varieert per poule door het
aantal teams per poule:
Poule

Aantal
teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A
B

6
5

Dubbele
Tweedubbele

Driemaal of Viermaal
Viermaal of Vijfmaal

Competitiebepalingen Wedstrijdsport 2018

Totaal aantal
wedstrijden per
team
18
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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 Sportlinked
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 Wedstrijdsport 2018
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Honkbal Aspiranten Eerste Klasse
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 6. De 21 teams zijn verdeeld over twee poules.
Het aantal wedstrijden varieert per poule door het aantal teams per poule:
Poule

Aantal teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A
B

10
11

Halve
Halve

Eenmaal
Eenmaal

Totaal aantal wedstrijden per
team
9
10

Vervolgcompetitie
Na de reguliere competitie volgt de volgende splitsing:
Poule
1e klasse Play-Offs
1e klasse 2e deel A
1e klasse 2e deel B
1e klasse 2e deel C
1e klasse 2e deel D
•
•

Aantal
teams
4
4
4
4
5

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

Anderhalve
Anderhalve
Anderhalve
Anderhalve
Hele

Driemaal
Driemaal
Driemaal
Driemaal
Tweemaal

Totaal aantal wedstrijden
per team
9
9
9
9
8

De nummers 1 en 2 van poule A en B uit de reguliere competitie plaatsen zich voor de 1e
klasse Play-Offs.
De 1e klasse 2e deel poules worden op basis van reisafstanden en krachtsverschil ingedeeld.
Er wordt aan het einde van de reguliere competitie bekeken wat de beste poule-indeling is.

Kampioenschap
De nummer 1 van de Hoofdklasse poule is Kampioen Honkbal Aspiranten Wedstrijdsport 2018.

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 Sportlinked
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 Tweede en Derde Klasse
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 6.
Tweede klasse
De 50 teams zijn verdeeld over zes poules. Het aantal wedstrijden varieert per poule door het aantal
teams per poule:
Poule Aantal Soort competitie Ontmoeten elkaar
Totaal aantal
teams
wedstrijden per
team
A
9
Hele
Tweemaal
16
B
10
Hele
Tweemaal
18
C
10
Hele
Tweemaal
18
D
7
Anderhalve
Driemaal
18
E
6
Dubbele
Driemaal of Viermaal
18
F
8
Anderhalve
Tweemaal of Driemaal 18
Derde klasse
De 82 teams zijn verdeeld over tien poules. Het aantal wedstrijden varieert per poule door het aantal
teams per poule:
Poule Aantal Soort competitie Ontmoeten elkaar
Totaal aantal
teams
wedstrijden per
team
A
8
Anderhalve
Tweemaal of Driemaal 18
B
10
Hele
Tweemaal
18
C
10
Hele
Tweemaal
18
D
8
Anderhalve
Tweemaal of Driemaal 18
E
6
Dubbele
Driemaal of Viermaal
18
F
9
Anderhalve
Tweemaal of Driemaal 18
G
10
Hele
Tweemaal
18
H
5
Tweedubbele
Viermaal of Vijfmaal
18
K
9
Anderhalve
Tweemaal of Driemaal 18
L
7
Anderhalve
Driemaal
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 Sportlinked
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 Wedstrijdsport 2018
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Honkbal Pupillen Eerste Klasse
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 6. 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

A

12

Halve

Eenmaal

Totaal aantal wedstrijden per
team
22 (11 x dubbel)

Vervolgcompetitie
Na afloop van de reguliere competitie wordt er een splitsing aangebracht in twee poules
(Hoofdklasse en 1e klasse).
Poule
1e klasse Play-Offs
1e klasse 2e deel A
1e klasse 2e deel B
•
•

Aantal
teams
4
4
4

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

Anderhalve
Anderhalve
Anderhalve

Driemaal
Driemaal
Driemaal

Totaal aantal wedstrijden
per team
18 (9 x dubbel)
18 (9 x dubbel)
18 (9 x dubbel)

1e klasse Play-Offs poule: De nummers 1 t/m 4 van de reguliere competitie plaatsen zich voor
deze poule.
De 1e klasse 2e deel poules worden op basis van reisafstanden en krachtsverschil ingedeeld.
Er wordt aan het einde van de reguliere competitie bekeken wat de beste poule-indeling is.

Kampioenschap
De winnaar van de 1e klasse Play-Offs poule is Kampioen Honkbal Pupillen Wedstrijdsport 2018.

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 Sportlinked
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 Tweede en Derde Klasse
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 6. 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 2 juli 2018, per e-mail
gemeld worden aan competitie@knbsb.nl.
Tweede klasse
De 61 teams zijn verdeeld over negen poules.
Poule Aantal Soort competitie Ontmoeten elkaar
teams
A
B
C
D
E
F
G
H
K

8
7*
6
4
10
7*
6
8
6

Hele
Hele
Anderhalve
Dubbele
Anderhalve
Hele
Anderhalve
Hele
Anderhalve

Eenmaal of Tweemaal
Eenmaal of Tweemaal
Tweemaal of Driemaal
Viermaal
Eenmaal of Tweemaal
Eenmaal of Tweemaal
Tweemaal of Driemaal
Eenmaal of Tweemaal
Tweemaal of Driemaal

Totaal aantal
wedstrijden per
team
12
10
12
12
12
10
12
12
12

* Omdat deze poules oneven aantal teams hebben zijn er twaalf speelrondes nodig voor tien wedstrijden.

Derde klasse
De 82 teams zijn verdeeld over twaalf poules.
Poule Aantal Soort competitie Ontmoeten elkaar
teams
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N

8
6
8
8
4
6
8
8
4
7*
8
8

Hele
Anderhalve
Hele
Hele
Dubbele
Anderhalve
Hele
Hele
Dubbele
Hele
Hele
Hele

Eenmaal of Tweemaal
Tweemaal of Driemaal
Eenmaal of Tweemaal
Eenmaal of Tweemaal
Viermaal
Tweemaal of Driemaal
Eenmaal of Tweemaal
Eenmaal of Tweemaal
Viermaal
Eenmaal of Tweemaal
Eenmaal of Tweemaal
Eenmaal of Tweemaal

Totaal aantal
wedstrijden per
team
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
12
12

* Omdat deze poules oneven aantal teams hebben zijn er twaalf speelrondes nodig voor tien wedstrijden.
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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
In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de Sportlinked
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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Fastpitch Softbal Wedstrijdsport bepalingen
Algemene 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. De topsportcompetitie heeft altijd voorrang boven overige
wedstrijden.
3. In bijzondere gevallen kan een afgelaste dubbelwedstrijd, na overleg met de afdeling
Competitiezaken, gesplitst op twee achtereenvolgende dagen worden ingehaald.
4. 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,
komt het als tweede geëindigde team voor deze promotieplaats in aanmerking. Indien dit
team van het recht op promotie afziet, dan heeft dit tot gevolg dat uit deze klasse geen team
promoveert of aan promotiewedstrijden deelneemt.
5. 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.
6. Bij reguliere competitiewedstrijden mogen scheidrechters na 22.50 uur niet aan een nieuwe
inning beginnen. Artikel 5.03 de leden c en d van de spelregels softbal zijn van toepassing.
7. Avondwedstrijden bij daglicht kunnen worden gespeeld volgens de afspraken zoals verwoord
op pagina 5.
8. Wedstrijden kunnen op softbalvelden met een lichtinstallatie gedurende het gehele seizoen
ook in de avonduren worden gespeeld. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening
van de thuisspelende vereniging.
9. Voor alle klassen geldt dat aan slag een helm, met aan beide zijden een oorbeschermer,
voorzien moet zijn en van een niet te verwijderen keurmerk, naam en logo van NOCSAE
(National Operating Committee on Standard for Athletic Equipment).
10. Verenigingen die deelnemen aan beslissingswedstrijden en/of wedstrijden uit de Play-offs
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).
11. Voor beslissingswedstrijden en/of wedstrijden uit de Play-offs gelden dat bij een gelijke stand
na zeven innings wordt verlengd met vanaf de achtste inning de tiebreak tot een beslissing is
verkregen. Niet geldige wedstrijden worden in zijn geheel overgespeeld. Dit geldt eveneens
voor de in een gelijkspel geëindigde wedstrijd, die gestaakt moet worden wegens
weersomstandigheden.
12. Beslissingswedstrijden en/of wedstrijden uit de Play-offs beginnen op zaterdagen en/of
zondagen altijd om 14.00 uur.
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Fastpitch Softbal Dames Eerste Klasse
Competitieopzet reguliere competitie
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 20. In deze klasse worden dubbelwedstrijden
gespeeld. De 20 teams zijn verdeeld over twee poules:
Poule

Aantal teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A
B

10
10

Halve
Halve

Eenmaal
Eenmaal

Totaal aantal wedstrijden
per team
18 (9 x dubbel)
18 (9 x dubbel)

Vervolgcompetitie
Na de reguliere competitie wordt er gesplitst in een promotiepoule en een degradatiepoule:
• De nummers 1 t/m 5 van poule A en poule B plaatsen zich voor de promotiepoule. Er worden
geen punten uit de reguliere competitie meegenomen.
• De nummers 6 t/m 10 van poule A en poule B plaatsen zich voor de degradatiepoule. Er
worden geen punten uit de reguliere competitie meegenomen.
Poule

Aantal teams Soort competitie

Promotiepoule
Degradatiepoule

10
10

Halve
Halve

Ontmoeten
elkaar
Eenmaal
Eenmaal

Totaal aantal
wedstrijden per team
18 (9 x dubbel)
18 (9 x dubbel)

Kampioenschap
De winnaar van de promotiepoule is Kampioen Softbal Dames Wedstrijdsport 2018.

Promotie naar Silver League
•

•

•

De promotie/degradatie tussen de Silver League en de Eerste klasse wordt gespeeld door de
nummer 10 van de Silver League en het hoogst geëindigde standaardteam van de Eerste
klasse Promotiepoule en wordt gespeeld in de vorm van een best-of-three. Er wordt
gespeeld conform de regels van Topsport (Competitiebepalingen en Reglement van
Wedstrijden DNSL). Deze wedstrijden worden gespeeld tijdens het Season Finals-weekend.
De deelnemer uit de Eerste klasse aan de promotie/degradatiewedstrijden moet een
standaardteam zijn. Als een tweede team in de Eerste klasse Promotiepoule nummer 1
wordt, dan mag dit team niet deelnemen aan de promotie/degradatiewedstrijden. Het
eerstvolgende standaardteam kan die plaats overnemen.
De winnaar van de best-of-3 serie speelt in 2019 in de Silver League.

Competitiebepalingen Wedstrijdsport 2018
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Het programma van het Season Finals-weekend is nog niet bekend. Zodra dit bekend is wordt het
onderstaande schema verder ingevuld.
Datum

Locatie

Zaterdag 13
oktober 2018

N.N.B.
(bidproces)

Zondag 14
oktober 2018

N.N.B.
(bidproces)

Tijdstip
N.N.B
N.N.B
N.N.B
N.N.B
N.N.B
N.N.B
N.N.B

Naam
N.N.B
N.N.B
N.N.B
N.N.B
N.N.B
N.N.B
N.N.B

Wedstrijd
N.N.B
N.N.B
N.N.B
N.N.B
N.N.B
N.N.B
N.N.B

Degradatie
De nummers 9 en 10 van de Eerste Klasse Degradatiepoule degradeert naar de Softbal Dames
Tweede klasse.

Afgelasting
Bij het afgelasten van een wedstrijd dient rekening te worden gehouden met de reisafstand/-tijd van
de bezoekende vereniging en de aangestelde officials. 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 Wedstrijdsport).
Bij afgelasting van een wedstrijd dient de thuisspelende vereniging:
• de uitspelende vereniging en de aangestelde bondsofficials tijdig af te bellen.
• een inhaaldatum door te geven 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 Sportlinked
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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Fastpitch Softbal Dames Tweede Klasse
Competitieopzet reguliere competitie
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 20. De 47 teams zijn opgesplitst in twee poules
die doordeweeks spelen en twee poules die in het weekend spelen. In deze klasse worden enkele
wedstrijden gespeeld.
Poule

Aantal
teams
A (doordeweeks) 10
B (doordeweeks)* 14
C (weekend)
10
D (weekend)*
13

Soort competitie
Hele
Halve
Hele
Halve

Ontmoeten elkaar Totaal aantal wedstrijden
per team
Tweemaal
18
Eenmaal
13
Tweemaal
18
Eenmaal
12

Competitieopzet vervolgcompetitie
Poules A en C spelen één reguliere competitie. Poules B en D spelen een vervolgcompetitie omdat er
voor gekozen is om één grote poule te maken i.p.v. twee of drie kleinere poules. In beide poules
wordt er na de zomerstop gesplitst op basis van krachtsverschillen. Voor beide poules geld de
onderstaande structuur qua vervolgcompetitie.
Poule

Aantal
teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A (Promotiepoule) - 4
doordeweeks
B - doordeweeks
6
C - doordeweeks
4

Hele

Tweemaal

Totaal aantal
wedstrijden per
team
6

Halve
Hele

Eenmaal
Tweemaal

5
6

Poule

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

Hele

Tweemaal

Totaal aantal
wedstrijden per
team
6

Hele
Hele

Tweemaal
Eenmaal of Tweemaal

6
6

Aantal
teams

A (Promotiepoule) - 4
weekend
B - weekend
4
C - weekend
5
•
•

Poule A (Promotiepoule): de nummers 1 t/m 4 van de reguliere competitie plaatsen zich voor
de promotiepoule.
Na de reguliere competitie wordt besloten of de overige teams verdeeld worden over twee
poules (van 4 en 5 teams) of in één gezamenlijke poule van negen teams. Er wordt aan het
einde van de reguliere competitie bekeken wat de beste poule-indeling is.

Kampioenschap/promotie
De nummers één van de reguliere competitie poules A en C zijn kampioen van hun poule en
promoveren naar de Softbal Dames Eerste klasse. De nummers één van de Promotiepoules
(vervolgcompetitie van poules B en D) zijn kampioen van de poule en promoveren naar de Softbal
Dames Eerste Klasse.
Competitiebepalingen Wedstrijdsport 2018
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Degradatie
Vanwege de vrije inschrijving is in deze klasse geen sprake van degradatie.

Afgelasting
Bij het afgelasten van een wedstrijd dient rekening te worden gehouden met de reisafstand/-tijd van
de bezoekende vereniging en de aangestelde officials. 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 Wedstrijdsport).
Bij afgelasting van een wedstrijd dient de thuisspelende vereniging:
• de uitspelende vereniging en de aangestelde bondsofficials tijdig af te bellen.
• een inhaaldatum door te geven 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 Sportlinked
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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Fastpitch Softbal Dames Derde, Vierde en Vijfde Klasse
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 20. In deze klasse worden enkele wedstrijden
gespeeld. De teams zijn als volgt verdeeld:
3e klasse
Poule Aantal
teams
A
6
B
4
C
7
D
6

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

Dubbele
i.o.m. verenigingen
Anderhalve
Dubbele

Driemaal of Viermaal
i.o.m. verenigingen
Driemaal
Driemaal of Viermaal

Totaal aantal
wedstrijden per team
18
i.o.m. verenigingen
18
18

4e Klasse
Poule Aantal
Soort competitie
Ontmoeten elkaar
Totaal aantal
teams
wedstrijden per team
A
10
Hele
Tweemaal
18
B
9
Anderhalve
Tweemaal of Driemaal 18
C
10
Hele
Tweemaal
18
D
8
Anderhalve
Tweemaal of Driemaal 18
E
9
Anderhalve
Tweemaal of Driemaal 18
F
12
Hele
Eenmaal of Tweemaal
18
G
10
Hele
Tweemaal
18
In alle bovenstaande poules worden maximaal 18 wedstrijden gespeeld, ongeacht het aantal teams
per poule.
5e Klasse
Poule Aantal
teams
A
5

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

Dubbele

Viermaal

Totaal aantal
wedstrijden per team
16

* Omdat deze poules oneven aantal teams hebben zijn er twintig speelrondes nodig voor zestien wedstrijden.

Kampioenschap & Promotie/Degradatie
De nummers één van elke poule zijn kampioen van hun poule. Omdat er sprake is van vrije
inschrijving is er geen promotie verbonden aan een kampioenschap. 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 Sportlinked
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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Fastpitch Softbal Heren Eerste Klasse
Competitieopzet reguliere competitie
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 20. In deze klasse worden enkele wedstrijden
gespeeld. De tien teams zijn ingedeeld in één poule.
Poule

Aantal teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A

10

Halve

Tweemaal

Totaal aantal wedstrijden per
team
18

Kampioenschap
De nummers 1 en 2 van de reguliere competitie plaatsen zich voor de finale die wordt gespeeld in
een best-of-three. De winnaar van de best-of-three is kampioen Softbal Heren Wedstrijdsport 2018.
Het best-of-three schema ziet er als volgt uit:
Wedstrijd 1 – Zaterdag 13 oktober 2018
Tijd
Accommodatie
14.00 uur Accommodatie van nummer 2

Thuisteam
Nummer 2

Uitteam
Nummer 1

Wedstrijd 2 – Zondag 14 oktober 2018
Tijd
Accommodatie
Thuisteam
Uitteam
12.00 uur
Accommodatie van nummer 1
Nummer 1
Nummer 2
15.00 uur
Accommodatie van nummer 1
Nummer 1 / Nummer 2*
Nummer 1 / Nummer 2*
* Indien er een derde wedstrijd noodzakelijk is wordt op zondag door de plaatscheidsrechter geloot
welk team als thuisspelend team wordt aangemerkt.

Europa Cup
De Kampioen Softbal Heren plaatst zich voor deelname aan de Europa Cup. Als Nederland meerdere
deelnemers naar de Europa Cup mag afvaardigen is de verliezend finalist de eerst gegadigde voor
één van deze plekken. Een eventueel noodzakelijke nummer drie en vier worden bepaald op basis
van hun rangschikking in de reguliere competitie.

Degradatie
Het laagst geëindigde team van de degradatiepoule degradeert naar de Heren Softbal 2e klasse.

Afgelasting
Bij afgelasting van een wedstrijd dient een inhaaldatum te worden doorgeven 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 Sportlinked
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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Fastpitch Softbal Heren Tweede Klasse
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 20. De 44 teams zijn verdeeld over zes poules
en spelen enkele wedstrijden. Omdat er vanuit de Softbal Heren Tweede Klasse gepromoveerd kan
worden naar de Softbal Heren Eerste Klasse is er geen vastgesteld maximum aan te spelen
wedstrijden. Er wordt daardoor altijd gekozen voor een hele-, anderhalve- of dubbele competitie.
Afhankelijk van het aantal teams in de poule.
Poule

Aantal teams Soort competitie

A
B
C
D
E
F

6
7
6
9
6
10

Dubbele
Anderhalve
Dubbele
Hele
Dubbele
Hele

Ontmoeten
elkaar
Viermaal
Driemaal
Viermaal
Tweemaal
Viermaal
Tweemaal

Totaal aantal
wedstrijden per team
20
18
20
16
20
18

Kampioenschap/promotie
De nummer 1 van elke poule is kampioen van hun klasse en promoveert naar de Softbal Heren Eerste
klasse.

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 Sportlinked
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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Fastpitch Softbal Heren Derde Klasse
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 20. De 87 teams zijn verdeeld over negen
poules en spelen enkele wedstrijden.
Poule
A
B
C
D
E
F
G
H
K

Aantal
teams
8
11
11
9
12
10
11
7
8

Soort competitie
Anderhalve
Hele
Hele
Anderhalve
Hele
Hele
Hele
Anderhalve
Anderhalve

Ontmoeten elkaar

Totaal aantal
wedstrijden per team
Tweemaal of Driemaal 18
Eenmaal of Tweemaal 18
Eenmaal of Tweemaal 18
Tweemaal of Driemaal 18
Eenmaal of Tweemaal 18
Tweemaal
18
Eenmaal of Tweemaal 18
Driemaal
18
Tweemaal of Driemaal 18

In deze poules worden 18 wedstrijden gespeeld, tenzij er tussentijds een team zich terugtrekt. In het
laatste geval kan het betekenen dat teams minder wedstrijden spelen.

Kampioenschap
De nummer één van elke poule is kampioen van hun klasse. Vanwege de vrije inschrijving in de 2e
klasse is er geen sprake van promotie na een kampioenschap.

Degradatie
Vanwege de vrije inschrijving en het feit dat er geen lagere klasse is, is er 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 Sportlinked
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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Fastpitch Softbal Junioren Eerste Klasse
Twee verschillende Eerste Klassen
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 20. Er zijn in 2018 twee verschillende Eerste
Klassen Softbal Junioren, namelijk de Eerste Klasse Dubbels en de Eerste Klasse Enkels.
De Eerste Klasse Dubbels is een gesloten klasse en bestaat uit teams die vorig seizoen in de Softbal
U20 of Softbal U17 competitie hebben gespeeld, aangevuld met teams die op basis van een
onderbouwd verzoek toegelaten zijn door de Kolom Breedtesport. In deze klasse worden dubbele
wedstrijden gespeeld. Deze klassen heeft de zaterdag als vaste speeldag.
De Eerste Klasse Enkels is een open klasse waar verenigingen vrij konden inschrijven. In deze klasse
worden enkele wedstrijden gespeeld. Deze klasse speelt op vrijdag, zaterdag of zondag.

Competitieopzet Eerste Klasse Dubbels
De 14 teams zijn verdeeld over één poule en spelen dubbele wedstrijden.
Poule Aantal teams Soort competitie Ontmoeten elkaar Totaal aantal wedstrijden per
team
A
14
Halve
Eenmaal
26 (13 x dubbel)
Vervolgcompetitie
Na de reguliere competitie volgt de volgende splitsing:
Poule
Aantal Soort competitie Ontmoeten elkaar
teams
1e klasse Play-Offs 4
Anderhalve
Driemaal
e
1e klasse 2 deel A 6
Anderhalve
Tweemaal
e
1e klasse 2 deel B 4
Anderhalve
Driemaal
•
•

Totaal aantal wedstrijden
per team
9
10
9

De nummers 1 t/m 4 van de reguliere competitie plaatsen zich voor de 1e klasse Play-Offs.
De 1e klasse 2e deel poules worden op basis van reisafstanden en krachtsverschil ingedeeld.
Er wordt aan het einde van de reguliere competitie bekeken wat de beste poule-indeling is.

Competitieopzet Eerste Klasse Enkels
De 29 teams zijn verdeeld over drie poules en spelen enkele wedstrijden.
Poule Aantal teams Soort competitie Ontmoeten elkaar
A
B
C

11
9
9

Hele
Hele
Hele

Competitiebepalingen Wedstrijdsport 2018

Eenmaal of Tweemaal
Tweemaal of Driemaal
Tweemaal of Driemaal

Totaal aantal
wedstrijden per team
18
18
18
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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
In deze klasse wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) via de Sportlinked
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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Fastpitch Softbal Aspiranten
Twee verschillende Eerste Klassen
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 20. Er zijn in 2018 twee verschillende Eerste
Klassen Softbal Aspiranten, namelijk de Eerste Klasse Dubbels en de Eerste Klasse Enkels.
De Eerste Klasse Dubbels is een gesloten klasse en bestaat uit teams die vorig seizoen in de Softbal
U20 of Softbal U17 competitie hebben gespeeld, aangevuld met teams die op basis van een
onderbouwd verzoek toegelaten zijn door de Kolom Breedtesport. In deze klasse worden dubbele
wedstrijden gespeeld. Deze klassen heeft de zaterdag als vaste speeldag.
De Eerste Klasse Enkels is een open klasse waar verenigingen vrij konden inschrijven. In deze klasse
worden enkele wedstrijden gespeeld. Deze klasse speelt op vrijdag, zaterdag of zondag.

Competitieopzet Eerste Klasse Dubbels
De acht teams zijn verdeeld over één poule en spelen dubbele wedstrijden.
Poule

Aantal teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A

8

Anderhalve

Driemaal

Totaal aantal wedstrijden per
team
42 (21 x dubbel)

Competitieopzet Eerste Klasse Enkels
De 26 teams zijn verdeeld over vier poules en spelen enkele wedstrijden.
Poule

Aantal teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A
B
C
D

6
7
5
8

Dubbele
Anderhalve
Tweedubbele
Anderhalve

Driemaal of Viermaal
Driemaal
Viermaal of Vijfmaal
Tweemaal of Driemaal

Totaal aantal
wedstrijden per team
18
18
18
18

Competitieopzet Tweede Klasse
De zes teams zijn verdeeld over één poule en spelen enkele wedstrijden.
Poule

Aantal teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A

6

Dubbele

Driemaal of Viermaal

Totaal aantal
wedstrijden per team
18

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 Sportlinked
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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Fastpitch Softbal Pupillen
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 20. 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 2 juli
2018, per e-mail gemeld worden aan competitie@knbsb.nl.
Eerste klasse
De 16 teams zijn verdeeld over drie poules.
Poule

Aantal
teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A
B*
C*

6
5
5

Anderhalve competitie Tweemaal of Driemaal
Anderhalve competitie Tweemaal of Driemaal
Anderhalve competitie Tweemaal of Driemaal

Totaal aantal
wedstrijden per
team
12
10
10

* Omdat deze poules oneven aantal teams hebben zijn er twaalf speelrondes nodig voor tien wedstrijden.

Tweede klasse
De 11 teams zijn verdeeld over twee poules.
Poule

Aantal
teams

Soort competitie

Ontmoeten elkaar

A*
B

5
6

Anderhalve competitie Tweemaal of Driemaal
Anderhalve competitie Tweemaal of Driemaal

Totaal aantal
wedstrijden per
team
10
12

* Omdat deze poules oneven aantal teams hebben zijn er twaalf speelrondes nodig voor tien wedstrijden.

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 Sportlinked
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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BeeBall
Competitieopzet
Zie ook de Algemene Competitiebepalingen op pagina 20. 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 2 juli
2018, 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).

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.
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