
 
 

 

Spelregelwijzigingen Honkbal 2018 
 
Inleiding 
De Spelregelcommissie Honkbal is de afgelopen weken druk bezig geweest met het doornemen en vertalen van 
de wijzigingen die de MLB onlangs heeft doorgevoerd in zijn spelregels. Alle wijzigingen worden overigens 
allereerst door de Spelregelcommissie beoordeeld of ze van toepassing zijn op onze spelregels. Niet alle, door de 
MLB doorgevoerde, wijzigingen komen dus automatisch in onze spelregels Honkbal terug. De wijzigingen die wel 
zijn doorgevoerd kunt u hieronder nalezen. 
 
Wijzigingen 

• 3.10   Verbieden van het gebruik van markeringen op het veld 

• 4.04(a)/(b) Verduidelijking aangebracht dat het bij dubbelwedstrijden zowel over conventionele of 
gesplitste dubbelwedstrijden kan gaan 

• 4.08(b)  Verduidelijkt dat een eerste wedstrijd van een conventionele of gesplitste dubbelwedstrijd 
uitgespeeld moet worden voordat de tweede wedstrijd begint 

• 5.03(b)/(c) De toelichting uit de oude regels opgenomen in de regel zelf, en de strafbepaling aangepast 
indien de regel wordt overtreden 

• 5.04(b)(2) Een toelichting toegevoegd met betrekking tot een slagman die uit het slagperk stapt op 
het moment dat de werper met zijn voorbeweging is begonnen of de vaste stand heeft 
aangenomen 

• 5.04(b)(4)(A) Tekst verduidelijkt bij het stukje ‘Alleen voor de KNBSB’ 

• 5.05(b)(1) In de toelichting de situatie toegevoegd waarbij de manager aangeeft dat hij de slagman 
een opzettelijk vier wijd wil geven 

• 5.07(a)  Toegevoegd aan de toelichting dat een werper geen tweede stap mag zetten naar de 
thuisplaat of zijn steunvoet mag herplaatsen tijdens het uitvoeren van de worp 
Ook de bijbehorende straf is toegevoegd 

• 5.07(a)(2) Toegevoegd een toelichting over de positie van de steunvoet en de andere voet en wanneer 
de werper wordt verondersteld vanuit de vrije of vaste stand te werpen 
Er is gespecificeerd dat de werper aan de scheidsrechter moet aangeven dat hij vanuit de 
vrije stand gaat werpen wanneer zijn beide voeten in een bepaalde positie staan 

• Verklaringen en uitdrukkingen (4-wijd) 
Toegevoegd dat de manager mag kiezen voor een opzettelijke 4-wijd door het 
waarschuwen van de scheidsrechter waarbij de werper niet hoeft te werpen 

 
Algemeen 

• Op sommige plaatsen in de spelregels is “scorekaart” vervangen door “line-up”. 

• Het woord “biezen” is veranderd in “veters”, om duidelijker te maken waar het hier om gaat. 

• De aanduiding “velder” is gewijzigd in “veldspeler”. 


