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Ter bevordering van de leesbaarheid is het gehele jeugdreglement geschreven in de manlijke vorm. 

Bij hij wordt dus ook bedoeld zij en bij speler tevens speelster. 

Artikel 1 - Algemeen 
a. Er wordt gespeeld volgens de laatst vastgestelde BeeBall-spelregels en volgens de bepalingen 

van het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport voor zover hieronder niet wordt afgeweken. 

b. De Kolom Breedtesport is verantwoordelijk voor de organisatie van jeugdcompetities. 

c. Er wordt gespeeld in twee leeftijdscategorieën: BeeBall Rookie League en BeeBall Major League. 

d. Verenigingen mogen meer dan één team inschrijven voor een leeftijdscategorie. Deze teams 

moeten dan herkenbaar zijn door nummering 1, 2, et cetera. 

e. Voor een speler wordt aangehouden de leeftijd die hij voor 1 oktober in het betreffende jaar 

bereikt.  

Artikel 2 - Leeftijd 
In artikel 1 lid c genoemde leeftijdscategorieën wordt gespeeld met de volgende leeftijden: 

a. BeeBall Rookie League tot en met 7 jaar. 

b. BeeBall Major League tot en met 9 jaar 

In overleg met het bondsbureau mag een speler tot en met 12 jaar BeeBall spelen. 

Artikel 3 - Speelveld 
a. Rookie League: Het binnenveld is een driehoek, met honken op 15 meter. 

b. Major League: Het binnenveld is een vierkant, de honkafstand is 16.50 meter 

Artikel 4 - Knuppel 
Een knuppel moet rond zijn. 

a. Rookie League knuppel van aluminium of kunststof met een diameter van maximaal 57 mm, 

lengte maximaal 30 inches. 

b. Major League knuppel van aluminium of kunststof met een diameter van maximaal 57 mm, 

lengte maximaal 30 inches. 

Artikel 5 - Speelbal 
In een wedstrijd wordt altijd een en dezelfde soort bal gebruikt. 

a. Rookie League: 8 inch soft-touchbal* 

b. Major League: 8,5 inch soft-touchbal* 

* Een soft-touchbal is een zachte vinylbal met opgestikte naad. 

Artikel 6 - Wedstrijdduur 
Bij alle wedstrijden geldt dat de lopende inning wordt afgemaakt. 

Bij het spelen van dubbelwedstrijden geldt een pauze van 15 minuten 

Bij "meerkampen op één dag" gelden met betrekking tot de wedstrijdduur de bepalingen als bij 

"dubbels". 

a. Rookie League: Speelduur in onderling overleg. 

b. Major League: Speelduur in onderling overleg. 
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Artikel 7 – Bepalingen BeeBall-competitie 
Rookie League en Major League 

a. In alle klassen zijn de binnenhoogregel en de regel voor opzettelijk laten vallen van een vangbal 

niet van toepassing. 

b. Veldspelers mogen onbeperkt worden gewisseld. De slagvolgorde moet te allen tijde worden 

gehandhaafd. 

1. BeeBall Rookie League 

i. Slagman 

1. De slagman krijgt een onbeperkt aantal pogingen vanaf het slagstatief. 

2. De slagman krijgt drie pogingen om op een coach-pitch kort te slaan. 

Lukt dit niet, dan volgt een herkansing vanaf het slagstatief totdat de bal 

het veld in gelagen is. De begeleider dient de bal onderhands of 

bovenhands te tossen vanaf een veilige afstand op een plaats tegenover 

de thuisplaat. 

ii. Een honkloper mag zijn honk pas verlaten, nadat de bal is geslagen.  

iii. Het spel is bevroren als de voorste honkloper op het honk met de bal is 

aangetikt. De overige honklopers mogen dan niet verder of moeten terug naar 

het laatst bereikte honk. 

iv. Er wordt gewisseld als alle spelers van de slagpartij hebben geslagen plus één 

extra slagman, waarbij de extra slagman zelf ook kan scoren. 

 

2. BeeBall Major League 

i. De slagman krijgt drie pogingen om op een coach-pitch lang te slaan. Lukt dit 

niet, dan volgt één herkansing op een coach-pitch kort. De begeleider dient de 

bal onderhands of bovenhands te tossen vanaf een veilige afstand op een plaats 

tegenover de thuisplaat. 

ii. Een honkloper mag zijn honk pas verlaten, nadat de bal is geslagen. 

iii. Het spel is bevroren als de voorste honkloper op het honk met de bal is 

aangetikt. De overige honklopers mogen dan niet verder of moeten terug naar 

het laatst bereikte honk. De bal wordt overgedragen aan de begeleider van de 

aanvallende partij. 

iv. Er wordt gewisseld als alle spelers van de slagpartij hebben geslagen, plus één 

extra slagman, waarbij de extra slagman zelf ook kan scoren. 

v. De slagbeurt eindigt in dit geval als de honklopers zijn bevroren 

  

Toelichtingen: 

• De coach-pitch dient door de scheidsrechter te worden beoordeeld en door de achtervanger in 

volledige bepakking (zie artikel 10.4) te worden ontvangen. 

• Bij de derde slagpoging tellen de gebruikelijke regels ten aanzien van foutslagen. Een fout 

geslagen bal resulteert in dit geval dus in een hernieuwde derde slagpoging. 

Artikel 8 – Afgelasten van wedstrijden 
Buiten het afgelasten van jeugdwedstrijden volgens de daarvoor bestemde regels moet men er voor 

waken jeugdwedstrijden te laten plaatsvinden bij extreme koude. Als richtlijn wordt een temperatuur 
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lager dan + 10 graden Celsius aangehouden, echter afhankelijk van de andere weerbepalers zoals zon 

en wind. 

Artikel 9 – Bescherming van spelers 
a. Jongens die Major League spelen zijn verplicht een cup te dragen. In de Rookie League wordt het 

dringend geadviseerd. 

b. In de BeeBall-competitie zijn schoenen met metalen spikes of metalen noppen verboden. 

c. Een slagman/honkloper is verplicht een helm met oorbeschermers te dragen. 

d. Achtervanger: 

1. BeeBall Major League: De achtervanger is verplicht tijdens de wedstrijdvoorbereiding, 

tussen de innings en in de wedstrijd het volgende beschermende materiaal te dragen: 

catcherhelm met een masker én oorbeschermers én met een keelbeschermer, 

bodyprotector en beenbeschermers (legguards). 

2. BeeBall Rookie League: De achtervanger dient tijdens de wedstrijd een helm te dragen. 

Artikel 10 - Protesten 
Protesten zijn niet toegestaan. 

Artikel 11 - Toernooien 
Toernooireglementen dienen in overeenstemming te zijn met dit reglement. 

Artikel 12 - Ontheffing 
De Kolom Breedtesport kan voor een termijn van één competitiejaar ontheffing aan de bepalingen in 

dit reglement verlenen. 

Artikel 13 – Onvoorziene gevallen 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Kolom Breedtesport. Een beslissing op 

grond van dit artikel genomen is slechts geldig tot het eerstvolgende Kolomoverleg. 

 


