Spelregelwijzigingen Fastpitch Softbal 2018-2021
Inleiding
De WBSC heeft een vernieuwde opzet van het spelregelboek Fastpitch Softbal bedacht. De insteek hiervan is om
de leesbaarheid te verhogen en de duidelijkheid te vergroten. Daarnaast is er tijdens het congres in 2017 besloten
om een aantal spelregelwijzigingen door te voeren.
Vanwege de vernieuwde opzet is ervoor gekozen om het spelregelboek niet meer te vertalen. Dus vanaf 2018
hanteert de KNBSB de Engelstalige versie van de WBSC als officiële spelregels Fastpitch Softbal. Van de specifieke
wijzigingen hebben we wel nog een vertaling gemaakt, echter refereren de regelnummers aan de voorzijde naar
het nummer in de nieuwe opzet.
Elke wijziging is voorzien van een koptekst. Elke koptekst bevat drie items, te weten:
1. Spelregelnummer
2. Titel van de spelregel
3. Type wijziging
Mocht u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van spelregels hebben dan kunt u deze opsturen naar
competitie@knbsb.nl ter attentie van de Spelregelcommissie Softbal.
Spelregelcommissie Softbal

Wijzigingen
Regel 1.2.6
Appèl
(Alleen de formulering is veranderd)
Er kan worden geappelleerd terwijl de bal in spel is of wanneer het spel dood is, maar de verdedigende partij
verliest het recht om te appelleren als het niet gedaan is
ii.
voordat alle verdedigers goed gebied hebben verlaten op weg naar de dug-out of spelersbank. Indien
een velder appelleert moet deze zich op dat moment in het binnenveld bevinden.
Deze regel geldt ook bij het appelleren tegen een foute slagvolgorde.
Regel 2.1.5
Dug-out
(Toevoeging)
Een buiten het speelveld gelegen ruimte, uitsluitend bedoeld voor spelers, coaches, batboys en batgirls en voor
officiële vertegenwoordigers van het team. Ter plaatse is roken , het gebruik van pruimtabak en de consumptie
van alcohol niet toegestaan. Onder roken wordt verstaan het inhaleren van tabaksproducten, e-sigaretten en
vaping.
Regel 3.1.8
Onreglementaire re-entry
(Alleen de formulering is veranderd)
Een onreglementaire re-entry vindt plaats als
a) een speler, inclusief de DP en de Flex, terugkeert in de wedstrijd op een plek in de slagvolgorde waar ze
geen recht op heeft, die dus niet de oorspronkelijke plek is.
b) Een speler terugkeert in de wedstrijd wanneer ze niet meer mag deelnemen aan de wedstrijd.
Regel 2.1.10
Onreglementaire handschoen
(Definitie)
Een handschoen die niet voldoet aan de specificaties van een reglementaire handschoen of het gebruik van een
want door een velder anders dan de achtervanger of de eerste honkman.
Regel 5.5.2
Binnenhoog
(Verduidelijking en verplaatsing naar Gevolg)
Gevolg:
De bal is in spel en de honklopers mogen opschuiven met het risico dat de bal gevangen wordt of opnieuw hun
honk aanraken en opschuiven zodra de bal is aangeraakt, zoals bij elke hoog geslagen bal. Indien de bal een
foutslag wordt, dient te worden gehandeld zoals bij elke foutslag.
Als een afgeroepen binnenhoog onaangeraakt op de grond valt en vóór het eerste of derde honk in fout gebied
terecht komt, is het een foutslag.
Als een afgeroepen binnenhoog onaangeraakt buiten de foutlijn terecht komt en vóór het eerste of derde honk in
goed gebied stuit blijft het een binnenhoog.
Appendix 5 scheidsrechters
(Verduidelijking)
De plaatscheidsrechter en de veldscheidsrechter hebben dezelfde bevoegdheid om
5.
te beslissen over ‘binnenhoog’ en deze af te roepen.
Indien een geslagen bal kennelijk een binnenhoog zal worden, dient de scheidsrechter, ten behoeve van de
honklopers, onmiddellijk te roepen: "Binnenhoog, mits goed, de slagman is uit".
5.1.30 Hinderen
(Toevoeging bij definitie huidige regel 1.60d)
Hinderen is een situatie die ontstaat als
d.
een toeschouwer door het speelveld te betreden of door in het speelveld te reiken, een velder
belemmert de bal te spelen of hindert door een bal aan te raken die een velder probeert te spelen.

5.1.41
De slagzone
(Wijziging)
Dit is de ruimte boven enig deel van de thuisplaat tussen de onderkant van het borstbeen (‘sternum’) en de
onderkant van de knieschijf van de slagman wanneer deze zijn natuurlijke slaghouding aanneemt. De natuurlijke
slaghouding is de houding die de slagman aanneemt als de werper de bal loslaat en de slagman beslist om al of
niet naar de bal te slaan.

5.4.3
De scheidsrechter roept een slag af
c. als enig deel van een reglementair geworpen bal waarnaar de slagman niet slaat door enig deel van de
slagzone gaat voordat de bal de grond raakt. (Voor de slagzone geldt dat de bovenkant van de bal niet
boven het borstbeen komt en de onderkant van de bal niet onder de onderkant van de knieschijf komt,
zie afbeelding)

2.6
Uniform coaches
(Wijziging)
Coaches moeten correct gekleed zijn, inclusief het dragen van geschikt schoeisel, of gekleed zijn in het
teamuniform, overeenkomstig de teamkleuren.
Als een coach een pet draagt, moet de pet aan regel 2.5.1 a voldoen.
(Toelichting: mannelijke coaches zijn dus niet meer verplicht een pet te dragen)
3.2.6
De plaatsvervangende speler
(Alleen de formulering is veranderd)
De plaatsvervangende speler mag
1. en geregistreerde wisselspeler zijn die nog niet aan de wedstrijd heeft deelgenomen.
2. een geregistreerde wisselspeler zijn die aan de wedstrijd heeft deelgenomen, maar daarna zelf weer werd
vervangen, of
3. een startende speler zijn die zich niet meer in de line-up bevindt en die ook niet meer gerechtigd is om
in de wedstrijd terug te komen.

4.3.1
Voorbeweging bij een worp
(Wijziging)
Voor het begin van de worp geldt voor de werper:
c.
De steunvoet moet in contact zijn met de werpplaat. De werper moet beide voeten op de grond hebben
binnen de 61 centimeter breedte van de werpplaat. De heupen moeten evenwijdig aan de lijn eerstederde honk zijn.
e.

De werper moet na de tekens ontvangen te hebben, zijn gehele lichaam volledig tot stilstand brengen met
de bal in een hand of in de handschoen, beide bij elkaar, voor het lichaam. De niet-steunvoet (de
‘stappende voet’) mag niet bewegen bij de start van en gedurende de stop. Bij de start van de worp
mag de niet-steunvoet alleen nog maar voorwaarts bewegen. Elke achterwaartse beweging van de nietsteunvoet gedurende of na de stop is onreglementair.
De volledige stop moet ten minste twee (2) seconden en mag niet langer dan vijf (5) seconden duren
alvorens hij aan de worp begint.

N.B.
Wanneer de werper de bal in beide handen naast het lichaam houdt, wordt dit beschouwd als voor het lichaam.
4.3.2
b)

Het begin van de worp

(Verplaatsing naar vroegere regel 6.02)

De steunvoet moet in contact blijven met de werpplaat voor de start van de beweging. Het optillen van de
steunvoet van de werpplaat en terugplaatsen, daarmee een schommelende beweging maken is
onreglementair.

5.10.3
De honkloper is uit
(Toevoeging in vroegere regel 8.09 m)
c) iii. wanneer hij een velder hindert die probeert een goed geslagen bal te verwerken, ongeacht of de bal eerst
door een andere velder, inclusief de werper, is aangeraakt, of indien hij een velder hindert bij een
aangooi of opzettelijk hindert bij een aangegooide bal.

