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Artikel 1 - Algemeen 
a. Er wordt gespeeld volgens de laatst vastgestelde Slowpitch Softbal Men’s League-spelregels 

(https://www.knbsb.nl/media/downloads-spelregel-flyers/Slowpitch-in-het-kort-2016MEN.pdf) 

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 de Slowpitch Softbal Men’s 

League. 

c. Verenigingen mogen meer dan één team inschrijven voor de Men’s League. Deze teams moeten 

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

Artikel 2 - Leeftijd 
Spelers van alle leeftijden mogen aan de Men’s League deelnemen. Adviesleeftijd voor deelname is 

vanaf 16 jaar. 

Artikel 3 - Speelveld 
a. Er wordt op een regulier honkbalveld gespeeld. 

b. Wanneer er geen honkbalveld ter beschikking is mag de wedstrijd op een softbalveld worden 

gespeeld. 

c. Als op een veld wordt gespeeld waarbij de afstand van thuisplaat tot buitenveldhek korter is dan 

83,82 meter, mogen maximaal 3 homeruns per team in een wedstrijd worden geslagen. Elke 

daaropvolgende homerun mag de loper niet verder dan het tweede honk. 

Artikel 4 - Spelregels 
a. De volgende spelregel vervalt: ‘Een wedstrijd duurt een vooraf afgesproken tijd waarbij de inning 

wordt afgemaakt’. Zie artikel 6 in dit document voor de aan te houden wedstrijdduur.  

b. De veldpartij en slagpartij wisselen als er drie slagmensen of honklopers zijn uitgemaakt of 

wanneer er tien spelers aan slag zijn geweest. 

Artikel 5 - Wedstrijden 
De Men’s League bestaat uit 18 speelmomenten op de vrijdagavond. De Speelkalender 2018 

Slowpitch Softbal vindt u hier. 

Artikel 6 - Wedstrijdduur 
Een wedstrijd duurt 7 innings of maximaal 90 minuten. Bij alle wedstrijden geldt dat de lopende 

inning wordt afgemaakt. 

Artikel 7 - Afgelasten, wijzigen en inhalen van wedstrijden 
Voor afgelasten, wijzigen en inhalen van wedstrijden verwijzen we u naar het document 

‘Competitiebepalingen Verenigingssport 2019’.  

Artikel 8 - Bescherming van spelers 
a. De pitcher is verplicht een pitchermasker te dragen. 

b. Een slagman/honkloper wordt geadviseerd een helm met oorbeschermers te dragen. 

 

https://www.knbsb.nl/media/downloads-spelregel-flyers/Slowpitch-in-het-kort-2016MEN.pdf
http://www.knbsb.nl/media/downloads-competitie-algemeen/SpeelkalenderSlowpitchcompetities2018.pdf
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Artikel 9 - Scheidsrechter 
De wedstrijd wordt door een scheidsrechter bij de thuisplaat geleid. Het thuisspelende team is 

verplicht deze scheidsrechter aan te stellen.  

Artikel 10 - Protesten 
Protesten zijn niet toegestaan. 

Artikel 11 - Ontheffing 
De Kolom Breedtesport kan voor een termijn van één competitiejaar ontheffing aan de bepalingen in 

dit reglement verlenen. 

Artikel 12 - Onvoorziene gevallen 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Kolom Breedtesport. 

 

 

 


