Honkbal regel wijzigingen voor 2019
Spelregel 4.08(c)
4.08 – Dubbelwedstrijden
…
(c) De tweede wedstrijd van een dubbelwedstrijd moet beginnen dertig minuten na het einde van
de eerste wedstrijd, tenzij een langere pauze (max. vijfenveertig minuten) door de
plaatscheidsrechter wordt toegestaan, die hiervan dan mededeling doet aan beide managers, na
het einde van de eerste wedstrijd.

Spelregel 5.07(b)
5.07 – Werpen

(b)

Ingooi ballen
Wanneer een werper zijn plaats inneemt bij het begin van iedere inning, of wanneer hij voor een
andere werper invalt, moet hem worden toegestaan ingooiballen naar zijn achtervanger te
werpen, gedurende welke tijd het spel dood is. Het bondsbestuur kan bepalen dat het aantal
ingooiballen wordt gelimiteerd en/of mag de tijd van ingooien begrenzen. Indien een plotseling
voorval dwingt tot het in het veld brengen van een werper die geen enkele gelegenheid heeft
gehad om zich voor die tijd in te gooien, moet de plaatscheidsrechter hem zoveel ingooiballen
toestaan als de scheidsrechter noodzakelijk voorkomt.
Alleen voor de KNBSB: De werper mag maximaal vijf ingooiballen werpen tussen de innings. Aan
het begin van de wedstrijd en indien een nieuwe werper aan de wedstrijd gaat deelnemen, is het
de werper toegestaan om acht ingooiballen te gooien. De plaatscheidsrechter ziet er op toe dat
dit gebeurt zonder oponthoud. De vastgestelde tijdslimiet van één minuut mag niet overschreden
worden. Teams dienen een achtervanger gereed te hebben die voor de warming-up van de
werper kan zorgen zodra de inning is afgelopen. Teams die werken met de DH-regel (regel voor
de aangewezen slagman) kunnen hun werper al laten ingooien als er twee nullen zijn.
Weersomstandigheden zullen worden meegenomen bij het bepalen van het aantal te gooien
ballen, evenals het feit of een werper niet daarvoor aan slag geweest is.

Spelregel 5.09(c)(1)
(c)

Appèl situaties
Een honkloper moet op appèl worden uitgegeven wanneer:
(1) Nadat een hoge bal gevangen is, hij verzuimt het bij het begin van de spelsituatie door hem
bezette honk opnieuw aan te raken voordat hij of dat honk worden getikt;

Toelichting Regel 5.09(c)(1): "Opnieuw aanraken" in deze regel betekent het opnieuw aanraken en
verder gaan vanuit contact met het honk, nadat de bal is gevangen. Een loper mag geen positie
achter zijn honk innemen en aldus een "vliegende start" maken. Een dergelijke loper moet op appèl
worden uitgegeven.

Spelregel 5.10(l)
(l) Bezoek van de manager of coach aan de werper waarbij de werper gewisseld moet worden
Toelichting Regel 5.10(l):
…
In het geval dat een manager zijn eerste bezoek aan de werpheuvel heeft gebracht en dan voor de
tweede keer naar de werpheuvel gaat in dezelfde inning met dezelfde werper op de plaat en
dezelfde slagman aan slag en hij wordt door de scheidsrechter gewaarschuwd dat dit niet mogelijk
is maar hij zet zijn bezoek toch door, dan moet de manager uit het veld worden gezonden en de
werper moet verder gaan met werpen naar de slagman totdat deze is uitgemaakt of op het honk
is gekomen. Nadat de slagman is uitgemaakt of op het honk is gekomen moet deze werper
vervangen worden. De manager (of diens plaatsvervanger) moet worden gewaarschuwd dat de
werper na het afwerken van de slagman vervangen moet worden, zodat hij een nieuwe werper kan
laten ingooien. In een dergelijk geval, zal de nieuwe werper zoveel tijd krijgen om ingooiballen te
gooien als naar de mening van de scheidsrechter in een dergelijk geval gerechtvaardigd is.
Alleen voor de KNBSB: Voor alle klassen honkbal geldt dat, in tegenstelling tot hetgeen in Regel
5.10(l) wordt bepaald, de werper bij een tweede bezoek van manager of coach in dezelfde inning
in die wedstrijd niet meer als werper mag fungeren. Hij mag echter wel een veldpositie gaan
innemen en op die manier de wedstrijd uitspelen.
Neemt de werper de veldpositie in dan dient uiteraard of een andere speler als werper te gaan
optreden of moet een veldspeler worden vervangen (volgens Regel 5.10) om plaats te maken in
de opstelling voor een eventuele nieuwe werper.
Twee bezoeken aan dezelfde werper in dezelfde inning resulteert in het vervangen van de werper.
Als de manager of coach bij zijn bezoek de werper vervangt wordt dit gaan naar de werpheuvel
niet geteld (zie Regel 5.10(m)(1)).
Als een werper vervangen moet worden dient de veldscheidsrechter zich alvast naar de bullpen
te begeven om de vervangende werper te roepen.

Spelregel 5.10(m)
(m) Limitatie van het aantal bezoeken aan de werpheuvel per wedstrijd
De volgende regel geldt voor alle klassen honkbal.
(1) Bezoeken aan de werpheuvel waarbij de werper niet wordt vervangen is gelimiteerd tot zes
per team, per negen innings. Voor iedere extra inning die gespeeld moet worden, zal ieder
team recht hebben op één extra bezoek aan de werpheuvel per inning waarbij de werper
niet vervangen wordt.

Alleen voor de KNBSB: In tegenstelling tot hetgeen in 5.10(m)(1) wordt bepaald, geldt
dat managers of coaches drie keer per wedstrijd de werpheuvel mogen bezoeken waarbij
de werper niet wordt vervangen. Als extra innings gespeeld moeten worden, zal ieder team
recht hebben op één extra bezoek aan de werpheuvel waarbij de werper niet vervangen
wordt.
(2) Voor het doel van deze Regel 5.10(m), moet het gaan van de manager of coach naar de
werpheuvel om met zijn werper te gaan praten gelijkgesteld worden aan een bezoek.
Een veldspeler die zijn positie verlaat om met de werper te overleggen, evenals een werper
die de werpheuvel verlaat om met een andere veldspeler te overleggen, moet worden
gelijkgesteld aan een bezoek, onafhankelijk van waar het bezoek plaatsvind of de lengte
van het bezoek, met uitzondering dat de volgende situaties niet als een bezoek worden
aangemerkt:
(A) Discussies tussen werpers en veldspeler(s) die plaatsvinden tussen twee opvolgende
slagmensen tijdens het normale verloop van het spel en waarbij niet wordt vereist van
zowel de veldspeler(s) als de werper om zich te verplaatsen;
(B) Bezoeken van veldspelers aan de werpheuvel om hun spikes schoon te maken in geval
van regenachtige omstandigheden;
(C) Bezoeken aan de werpheuvel als gevolg van een blessure of potentiële blessure van de
werper; en
(D) Bezoeken aan de werpheuvel na het aankondigen van een vervanging aan de zijde van
de slagpartij.
Alleen voor de KNBSB: Deze spelregel is niet van toepassing m.u.v. de eerste zin, waarin
wordt gesteld dat het gaan van de manager of coach naar de werpheuvel om met zijn
werper te gaan praten gelijkgesteld moet worden aan een bezoek.
De scheidsrechter moet aan beide managers duidelijk aangeven indien een handeling van
een manager of coach als een “bezoek” in de zin van deze regel wordt aanmerkt. Of het wel
of geen bezoek is, is een feitelijke beslissing. Een discussie daarover is niet mogelijk.
Tijdens een bezoek van een manager of coach aan een werper mogen veldspelers meegaan
bij het bezoek. Daarnaast kan per inning slechts één binnenvelder naar de werpheuvel gaan
om met zijn werper te gaan praten. Dit bezoek moet niet worden geteld als een bezoek aan
de werpheuvel.
(3) Onenigheid in de tekens. In het geval een team het aan hen toebedeelde aantal werpheuvel
bezoeken in een wedstrijd (of extra inning) heeft opgebruikt en de plaatscheidsrechter is
van mening dat de achtervanger en werper een verschil van mening hadden over de locatie
of type worp welke door de achtervanger was gevraagd (anders aangeduid als een
“onenigheid in de tekens”), dan mag de plaatscheidsrechter, op aanvraag van de
achtervanger, de achtervanger toestaan om een kort bezoek aan de werper te brengen.
Echter, elk bezoek aan de werpheuvel dat het resultaat is van een “onenigheid in de tekens”

voordat het team het aan hen toebedeelde aantal werpheuvel bezoeken heeft opgebruikt
moeten meetellen als een van de werpheuvel bezoeken van het aan het team totaal
toebedeelde aantal.
Alleen voor de KNBSB: Deze spelregel is niet van toepassing.

Spelregel 6.01(a)(5)
(5) Enige slagman of honkloper die zojuist is uitgemaakt, of enige loper die zojuist een punt
heeft gemaakt, hindert bij enige volgende spelsituatie tegen een loper, of hierbij
belemmerend optreedt. Deze loper moet dan worden uitgegeven wegens het hinderen van
zijn teamgenoten (zie Regel 6.01(j));
Toelichting Regel 6.01(a)(5): Indien een slagman of honkloper door blijft lopen of terugkeert of
probeert terug te keren naar zijn laatst reglementair aangeraakte honk nadat hij is uitgemaakt,
moet deze handeling op zichzelf niet worden beschouwd als het hinderen, in de war brengen of
belemmeren van de veldspelers.

Spelregel 8.02(c)
8.02 – Protesteren tegen scheidsrechterlijke beslissingen
…
(c) Als er in beroep wordt gegaan tegen een beslissing, dan mag de scheidsrechter die de beslissing
nam een andere scheidsrechter om informatie vragen alvorens een definitieve beslissing te
nemen. Geen scheidsrechter zal een beslissing van een andere scheidsrechter bekritiseren,
proberen te veranderen, of verhinderen tenzij hij hierom gevraagd wordt door de scheidsrechter
die de beslissing had genomen. Indien de scheidsrechters overleggen na een spelactie en een
beslissing herzien, dan hebben zij de bevoegdheid om alle stappen te nemen die zij nodig achten
om alle gevolgen van de eerdere beslissing terug te draaien. Dit omvat onder meer het plaatsen
van honklopers daar, waar zij naar de mening van de scheidsrechters recht op hadden. Hierbij
wordt hinderen en obstructie niet in beschouwing genomen, evenals het niet opnieuw aanraken
van een honk gebaseerd op de oorspronkelijke beslissing, honklopers die andere honklopers
passeren of honken missen, enz., dit alles voor zover het de scheidsrechters noodzakelijk
voorkomt. Geen enkele speler, manager of coach zal worden toegestaan de stappen die de
scheidsrechters nemen ter correctie van een spelactie bij hen ter discussie te stellen, en elke
persoon die dit doet kan uit de wedstrijd worden gestuurd. Ondanks het bovenstaande, moet
correctie van een incorrecte wijd-slag stand niet worden toegestaan nadat een worp naar de
volgende slagman is gegooid, of in het geval van de laatste slagman van de inning of wedstrijd,
nadat alle binnenvelders van de veldpartij goed gebied hebben verlaten.

Verklaringen en uitdrukkingen: Hinderen
Hinderen.

(d) Hinderen door een toeschouwer vindt plaats als een toeschouwer (of een object gegooid door
een toeschouwer) hindert bij een poging van een speler om een bal die in spel is te spelen, door
het speelveld te betreden, of door over de afrastering en boven het speelveld te reiken.

Register
Bezoeken aan de werper
- limitatie van het aantal per wedstrijd
- door de manager of coach

5.10(m)
5.10(l), 5.10(l) toelichting, 5.10(m)

Ingooien
- veldspelers anders dan werpers
- werper

5.10(d) toelichting
5.07(b), 5.10(l) toelichting

Limitatie van het aantal bezoeken aan de
heuvel per wedstrijd

5.10(m)

Werper
- bezoeken door manager of coach
- ingooiballen

5.10(l)
5.07(b), 5.10(l) toelichting

