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Aan Alle Honkbal- en Softbalverenigingen 
Van Kolom Breedtesport 
Datum 13 september 2017 
Onderwerp Achtergrondinformatie over voorgenomen reglementswijzigingen Wedstrijdsport-

competities Jeugd en Senioren seizoen 2018 --- UPDATE 26-9: Op pagina 9 is een 
wijziging doorgevoerd. 

 

INLEIDING 
Binnen de KNBSB-organisatie is de Kolom Breedtesport (bestaande uit vrijwillige KNBSB-leden vanuit de 10 
clusters) in samenwerking met de medewerkers van het Bondsbureau verantwoordelijk voor het vaststellen van 
het Reglement van Wedstrijden (RvW) Wedstrijdsport, zowel voor de Jeugd als de Senioren. In dit document vindt 
u achtergrondinformatie over de verschillende voorgenomen wijzigingen in het Reglement van Wedstrijden 
Wedstrijdsport 2018. 
 
Bij dit document behoren ook een aantal bijlagen die u een totaaloverzicht per leeftijdscategorie geven van de 
regels die in seizoen 2018 van toepassing zijn. Het gaat om de volgende bijlagen: 

1. Overzicht Honkbal Jeugdbepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 (inclusief BeeBall) 
2. Overzicht Fastpitch Softbal Jeugdbepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 
3. Overzicht Honkbal Seniorenbepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 
4. Overzicht Fastpitch Softbal Dames Seniorenbepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 
5. Overzicht Fastpitch Softbal Heren Seniorenbepalingen in Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 
6. Speelkalender Wedstrijdsport 2018 

 

TIJDSCHEMA 
Na publicatie van dit document ziet het tijdschema er als volgt uit: 

• Van 20 september t/m 16 oktober Toelichting en bespreking van voorgenomen wijzigingen tijdens  
de 10 landelijke clusterbijeenkomsten*) 

• 23 oktober 2017   Publicatie definitieve reglementswijzigingen, competitieopzet  
2018, Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport 2018 en  
speelkalenders 2018 

*) De bespreking van de wijzigingen in de clusterbijeenkomsten komt in de plaats van de jaarlijkse doelgroepoverleggen. 

 

ALGEMENE BESCHOUWING 
Graag wijzen wij u ook op een reeds eerder gepubliceerd document met een ‘Algemene beschouwing’ van de 
Kolom Breedtesport. In die beschouwing worden een aantal aandachtspunten benoemd die de basis vormen voor 
het beleid van de Kolom: 

1. De Wedstrijdsport zodanig inrichten dat deze ‘sportplezier voor iedereen’ aanbiedt. Door wijzigingen in 
wedstrijdregels en competitiebepalingen stimuleren dat elke speler voldoende innings kan spelen. 

2. In elke leeftijdscategorie streven naar een ‘gezonde’ piramidestructuur. 
3. De Wedstrijdsport zodanig inrichten dat (zeer) grote niveauverschillen binnen een leeftijdscategorie 

worden beperkt. Het inschrijven en indelen van teams op het juiste niveau draagt bij aan sportplezier 
voor iedereen! 

4. De duur van een wedstrijd (reizen, voorbereiding en wedstrijd) zodanig inrichten dat aan de behoeftes 
van bestaande en nieuwe leden tegemoet wordt gekomen. 

5. Bij het doorvoeren van wijzigingen is het streven het spel sneller en aantrekkelijker te maken. 
6. In aanbevelingen en regelgeving inspelen op de natuurlijke en geoefende vaardigheden van spelers in 

elke leeftijdscategorie. 
7. Samen met de doelgroep blijven zoeken naar mogelijkheden en alternatieven om langere en/of meerdere 

competities binnen een seizoen te spelen. 

https://www.knbsb.nl/nieuws/!/1111/algemene-beschouwing-kolom-breedtesport
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ACHTERGRONDINFORMATIE 
Hieronder vindt u achtergrondinformatie over de verschillende voorgenomen wijzigingen in het Reglement van 
Wedstrijden Wedstrijdsport. 
 

1. ‘Gesloten’ klassen versus ‘open’ klassen 
2. Gelijktrekken regelgeving voor ‘open’ klassen 
3. Piramidestructuur in Seniorenklassen 
4. Piramidestructuur in Jeugdklassen 
5. Adviesleeftijden jeugd 
6. Coachtoss bij Honkbal Pupillen 3e klasse 
7. Coachtoss bij Fastpitch Softbal Pupillen 
8. Wedstrijdduur (dubbels versus enkels, verlenging, ‘op tijd’ spelen) 
9. Speeldag: vrij of verplicht 
10. Formaat van de wedstrijdbal in Honkbal Pupillen 
11. Diverse regels: Aangewezen slagman/flexspeler, alle spelers in de slagvolgorde en onbeperkt wisselen, 

geen automatische nul, heren bij dames 
12. Start competities 2018, lengte honkbal- en softbalseizoen 

 
1. ‘Gesloten’ klassen versus ‘open’ klassen 
Zowel bij jeugd als bij senioren kennen we al geruime tijd het fenomeen ‘gesloten’ en ‘open’ klassen. Een gesloten 
klasse is alleen te bereiken via promotie/degradatie. In een open klasse kan een team worden ingeschreven op 
basis van eigen inzicht van de vereniging. 
Uiteraard zou het mooi zijn als we in alle leeftijdscategorieën alleen maar met een systeem van gesloten klassen 
zouden kunnen volstaan. Dat geeft teams de spirit om voor promotie te gaan en het gevolg zal zijn dat alle teams 
in de diverse klassen heel gelijkwaardig qua niveau zouden zijn. Echter, op de lagere senioren niveaus is dat 
systeem momenteel niet realiseerbaar aangezien we onvoldoende teams hebben om dit tot op het laagste niveau 
door te voeren. 
Voor de jeugdteams komt daar nog bij dat veel verenigingen slechts één jeugdteam in een leeftijdscategorie 
hebben. Als dit team het heel goed doet, kampioen in een seizoen wordt en zou moeten promoveren, dan blijkt 
vaak dat de spelers het seizoen daarop in een andere leeftijdscategorie spelen. 
 
In de competitieopzet voor seizoen 2018 is het streven van de Kolom Breedtesport het aantal gesloten klassen 
minimaal te stabiliseren en indien mogelijk uit te breiden. 2018 zal een overgangsjaar zijn, vanaf 2019 en later 
bestaan de drie hoogste niveaus Honkbal Senioren en twee hoogste niveaus Fastpitch Softbal Dames Senioren uit 
‘gesloten’ klassen. 
 
2. Gelijktrekken regelgeving voor ‘open’ klassen 
Zowel bij jeugd als bij senioren kennen we zogenaamde ‘open’ klassen. In deze klassen is geen sprake van 
promoveren of degraderen. Een vereniging schrijft een team in voor de klasse die naar inschatting het beste past 
bij het ‘niveau’ van dat team. Het enige criterium dat zou moeten gelden bij de keuze voor een klasse is niveau. 
Tot en met seizoen 2017 waren de regels in de ‘open’ klassen niet overal gelijk. Dat betekende in de praktijk dat 
sommige teams niet altijd voor een klasse kozen op basis van ‘niveau’, maar omdat daarin andere regels van 
toepassing waren (het duidelijkste voorbeeld daarvan is de modified pitch die in de ene klasse wel en de andere 
klasse niet van toepassing was). Dat leidde ertoe dat in een aantal klassen (te) grote niveauverschillen 
ontstonden, wat door velen als ongewenst werd en wordt beschouwd. 
De Kolom Breedtesport stelt voor om met ingang van seizoen 2018 in ‘open’ klassen de regelgeving (vrijwel) 
geheel gelijk te trekken, zodat teams uitsluitend een klasse kiezen die echt bij hun niveau past. 
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Om bovenstaande reden wijzigen we in 2018 daarom enkele regels bij de jeugd en senioren zoals: 

• Wedstrijdduur 

• Aangewezen slagman 

• Alle spelers in de slagvolgorde en onbeperkt wisselen 
 
3. Piramidestructuur in Seniorenklassen 
Voor de Honkbal Seniorenklassen en Fastpitch Softbal Dames Seniorenklassen 
willen we een echte top bovenaan de piramide van de Wedstrijdsport creëren door 
de vorming van: 

• een Honkbal Topklasse bestaande uit één poule met 12 teams in 2019 (de 
Competitiebepalingen 2018 worden hier op afgestemd). 

• een Fastpitch Softbal Dames Topklasse bestaande uit één poule met 12 
teams in 2019 (de Competitiebepalingen 2018 worden hier op afgestemd). 
Onder de Softbal Dames 1e klasseteams wordt in 2018 nader onderzoek 
gedaan naar de wenselijkheid van het spelen van dubbels of enkels in de 1e 
klasse en de toekomstige Topklasse. 

 
Onder deze Topklassen zien we dan idealiter een 1e klasse bestaande uit 2 poules, een 2e klasse bestaande uit 4 
poules, een 3e klasse bestaande uit 8 poules, et cetera. Voor 2018 wordt voor alle klassen een zodanige 
competitie opgezet dat alle teams een plaats in de competities 2019 conform de nieuwe piramidestructuur 
kunnen verwerven. 
 
De Kolom Breedtesport stelt voor om in 2018 in de Fastpitch Softbal Heren 2e en 3e klasse een competitie 
bestaande uit twee delen in te voeren. Regelmatig ontvangen we namelijk signalen over te sterke teams die in 
een te lage klasse spelen. Daardoor ontstaan grote niveauverschillen waardoor wedstrijden minder aantrekkelijk 
worden en er soms zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. Het idee is dan ook om als pilot in de Heren-klassen te 
gaan werken met een ‘voorcompetitie’ van 5 wedstrijden, waarna de teams worden heringedeeld. Daarbij is het 
mogelijk dat een heel sterk team uit de 3e klasse naar de 2e klasse wordt overgeheveld en een zwak team juist van 
de 2e naar de 3e klasse gaat. Het doel hiervan is de niveauverschillen binnen deze klassen te verkleinen, waardoor 
er leukere wedstrijden op niveau ontstaan: sportplezier voor iedereen! 
 
4. Piramidestructuur in Jeugdklassen 
Voor de Jeugdklassen streven we per leeftijdscategorie ook naar een duidelijke piramidestructuur: een kleine, 
sterke 1e klasse met een klein aantal teams, een uitgebreidere goede 2e klasse met een beperkt aantal teams, een 
nog bredere 3e klasse met een aanzienlijk aantal teams en eventueel een 4e klasse met 
het grootste aantal teams in een leeftijdscategorie. Binnen de Honkbal Jeugd is zo’n 
duidelijke piramidestructuur al aanwezig. 
 
Binnen de Fastpitch Softbal Jeugd kennen we nog geen duidelijke piramidestructuur. 
Tot op heden hebben we in de verschillende leeftijdscategorieen veelal slechts één 
klasse, bijvoorbeeld de Fastpitch Softbal Junioren 1e klasse. In zo’n klasse spelen 
teams/speelsters van allerlei niveaus tegen elkaar, waardoor de niveauverschillen 
soms erg groot zijn (hele sterke teams tegen zwakkere teams). Dat willen we 
veranderen met als doel de niveauverschillen verkleinen. 
Vanaf seizoen 2018 voegen we de ‘voormalige Fastpitch Softbal Topsport Jeugd-
opleidingsklassen’ U20 en U17 toe aan de Fastpitch Softbal Wedstrijdsport Junioren en 
Aspiranten. We creëren per leeftijdscategorie een piramide bestaande uit twee óf drie klassen waarin voor elk 
niveau team/speelster een plek is, bijvoorbeeld: 

1. Fastpitch Softbal Junioren/Aspiranten 1e klasse –> voor de ambitieuze, getalenteerde junior/aspirant die 
veel wil spelen. 

  

  

2e klasse 

3e klasse 

4e / 5e klasse 

Topklasse 
klasse 

1e klasse 

klass
e 

  

  

3e klasse 

(4e klasse) 

1e klasse 
klasse 

2e klasse 

klass
e 
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2. Fastpitch Softbal Junioren/Aspiranten 2e klasse –> voor de gevorderde/tweede(derde)jaars 
junior/aspirant die beperkte tijd aan Softbal wil besteden. 

3. Fastpitch Softbal Junioren/Aspiranten 3e klasse –> voor de eerstejaars junior/aspirant die beperkte tijd 
aan Softbal wil besteden. 

 
Zowel in de Honkbal Junioren/Aspiranten 1e klasse als in de Fastpitch Softbal Junioren/Aspiranten 1e klasse wordt 
tijdens het eerste deel van het seizoen een competitie van circa 12 wedstrijden gespeeld. Daarna volgt een 
splitsing in die klasse. De bovenste teams spelen na de zomerstop verder in één 1e klasse Play-offs poule (circa 6 
wedstrijden) voor het uiteindelijke kampioenschap van Nederland in de betreffende leeftijdscategorie. De overige 
teams spelen na de zomerstop verder in verschillende 1e klasse tweede competitiedeel-poules (circa 6 
wedstrijden). 
N.B.: Binnen de Honkbal Junioren/Aspiranten 1e klassen is zo’n splitsing in 2017 voor het eerst doorgevoerd. Er 
werd toen gesproken over Hoofdklasse-poule en 2e deel-poules. Met ingang van 2018 wijzigt die poulenaam 
Hoofdklasse in Play-offs, bijvoorbeeld Honkbal Junioren 1e klasse Play-offs. 
 
De competities in de Honkbal en Fastpitch Softbal Junioren/Aspiranten 2e, 3e en (indien van toepassing) 4e klasse 
bestaan in 2018 uit twee delen. Na een ‘voorcompetitie’ van 5 wedstrijden worden de teams heringedeeld. 
Daarbij is het mogelijk dat een heel sterk team uit de 3e klasse naar de 2e klasse wordt overgeheveld en een zwak 
team juist van de 2e naar de 3e klasse gaat. Het doel hiervan is de niveauverschillen binnen deze klassen te 
verkleinen, waardoor er leukere wedstrijden op niveau ontstaan: sportplezier voor iedereen! 
 
5. Adviesleeftijden jeugd 
Elk jaar constateren we dat een belangrijke ledenwinst wordt gerealiseerd in de leeftijd tot en met 12 jaar, de 
basisschoolperiode. Ook constateren we dat een deel van deze jeugdigen na relatief korte tijd, een/twee 
seizoenen, onze sporten alweer verlaat. 
Als een kind eenmaal enkele jaren lid is, dan zien we dat hij minder snel afhaakt en veelal nog jaren onze sporten 
beoefent. Dit heeft alles te maken met hoe aantrekkelijk een kind en zijn/haar ouders onze sporten ervaren. En 
dat heeft weer te maken met hoe ‘goed’ het kind mee kan in onze sporten. 
  
Honkbal en softbal zijn relatief moeilijke sporten, zeker in vergelijking met andere populaire sporten die vaak veel 
meer ook op straat kunnen worden gespeeld. En juist dat op straat spelen brengt kinderen spelenderwijs 
vaardigheden bij. 
Bij een vereniging moeten kinderen de gelegenheid krijgen om te spelen, zowel letterlijk als figuurlijk. Door te 
spelen, door te groeien en door ouder te worden ontwikkelt elk kind zijn/haar vaardigheden. Bij elke leeftijd 
passen basisvaardigheden. Het is bekend dat een gemiddeld kind van 4 jaar oud misschien wel 2 jaar zwemles 
moet volgen om te kunnen leren zwemmen en dat een gemiddeld kind van 7 jaar oud in een paar maanden tijd 
kan leren zwemmen. Wat voor zwemmen geldt, geldt ook voor onze sporten. 
Het is een illusie te denken dat een gemiddelde jongen van acht jaar voldoende slagballen kan gooien om er een 
leuke wedstrijd van te maken. Tot op heden hebben we als Kolom Breedtesport de afgelopen jaren verschillende 
wijzigingen uitgeprobeerd en daardoor allerlei ervaringen (met bijbehorende voor- en nadelen) opgedaan. 
 
We continueren de keuze voor spelvormen die zo goed mogelijk aansluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van 
een kind. We willen daar strakker aan vasthouden dan in het verleden. Een te vroege overgang van de ene naar 
de andere spelvorm ontraden we zeer sterk. Wij vinden het belangrijk dat wedstrijden vlot en snel verlopen en 
dat elke speler veel aan spelen toekomt: sportplezier voor iedereen!  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben we een tabel met adviesleeftijden opgesteld. Het is ons advies! 
Hiermee hopen we het technisch kader binnen verenigingen een nog duidelijker handvat te geven om jaarlijks de 
inschatting te kunnen maken in welke klassen de teams worden ingeschreven. 
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leeftijd: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

leeftijd die men in het seizoen bereikt 

NIEUW ADVIESLEEFTIJDEN 2018 Werpbeweging

BeeBall Rookies 7 8  Batting tee

Majors 9 10 Coachtoss

Honkbal Pupillen 3e klasse  9 10  Coachtoss (of werpmachine)

Pupillen 1e/2e klasse 11 12 Pitch

Softbal Pupillen 11 12 Coachtoss

Honkbal en Softbal Aspiranten 13 14 15 Pitch

Junioren 16 17 18 19 20 21 Pitch  
 
Een kind dat jonger is dan de aangegeven leeftijd in de betreffende klasse mag te allen tijde in deze klasse 
uitkomen. De KNBSB ontraadt ten sterkste om kinderen te jong te laten doorstromen naar een hogere 
leeftijdsklasse/-categorie. 
 
Om de overgang tussen BeeBall en de Pupillen te verbeteren, kiezen we er voor om de regels voor de Honkbal 
Pupillen 3e klasse en de BeeBall Majors zoveel als mogelijk gelijk te trekken. Met name in het oog springt dan de 
introductie van de coachtoss bij de Honkbal Pupillen 3e klasse. Een belangrijk verschil is dat de BeeBallers spelen 
zonder belang van een uitslag en stand en dat de Pupillen 3e klasse een echte competitie spelen met uitslagen en 
stand. Uiteindelijk verwachten wij dat er vrij weinig verschillen zijn tussen de Beeball Majors en Honkbal Pupillen 
3e klasse. 
 
6. Coachtoss in Honkbal Pupillen 3e klasse 
Het experiment om in de Honkbal Pupillen 3e klasse een pitcher te laten starten met de count 1-1 of met 2-0 moet 
als mislukt worden beschouwd. Het heeft er toe geleid dat slagmensen vooral ‘leunen’ en wachten op de 
‘coachtoss’. Dit is zeer vertragend voor het spel en het beoogde doel om pitchers in een wedstrijd te leren pitchen 
wordt niet gehaald. We constateren dat pitchen (voldoende slagballen gooien) voor kinderen onder de 11-12 jaar 
hoog gegrepen is. Docenten Lichamelijke Opvoeding op de middelbare scholen hadden dat al eerder door: het 
veel gespeelde softbalspel op middelbare scholen wordt bijna altijd met een ‘coachtoss’ gespeeld. En natuurlijk 
zijn er uitzonderingen, dat realiseren we ons zeker. Maar de KNBSB is van mening dat elke speler onze sporten 
leuk moet vinden. Het supertalent vindt namelijk altijd zijn weg wel. 
In de Honkbal Pupillen 3e klasse wordt de startcount 2 wijd 0 slag met ingang van 2018 afgeschaft en wordt vanaf 
het begin van elke slagbeurt direct met de coachtoss* gespeeld. 
 

*) De toss-afstand wordt door de coach aangepast aan de vaardigheden van de slagman. Er wordt onderhands 
getosst, want het is de bedoeling dat de slagman slaat. Dit vraagt enige vaardigheid van de coach. Hij/zij mag daar 
ook een andere persoon voor ‘aanstellen’ (iemand die goed kan ‘tossen’). 

 
Machine League voor Honkbal Pupillen 3e klasse 
De Kolom Breedtesport onderzoekt in de loop van 2017 de mogelijkheden om in 2018 in de Honkbal Pupillen 3e 
klasse een poule te vormen met teams die willen deelnemen aan de pilot ‘Machine League’. In deze Machine 
League wordt het pitchen door een werpmachine gedaan. Elke werpmachine, met veer of motor, is toegestaan. 
De snelheid moet zo laag mogelijk zijn, want is vooral de bedoeling dat er heel veel wordt geslagen. 
 
7. Coachtoss in Fastpitch Softbal Pupillen 
In 2017 is gestart met een pilot Coachtoss én een vierde veldspeelster in het outfield in een aantal poules bij de 
Fastpitch Softbal Pupillen. De eerste signalen van deze pilot zijn zeer positief. De Kolom verwacht dan ook dat de 
pilot succesvol wordt afgesloten. In 2018 wordt vervolgens in alle klassen en poules bij de Fastpitch Softbal 
Pupillen de coachtoss én vierde veldspeelster in het outfield gehanteerd. 
Het argument dat pitchers moeten worden opgeleid begrijpt de Kolom uiteraard. Maar wij zijn van mening dat die 
opleiding gewoon tijdens trainingen kan plaatsvinden. Daarnaast is de KNBSB bezig met het ontwikkelen van een 
pitcherprogramma voor die pupillen. 
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8. Wedstrijdduur (dubbels versus enkels, verlenging, ‘op tijd’ spelen) 
Zoals in het andere document van de Kolom Breedtesport, getiteld ‘Algemene beschouwing inzake voorgenomen 
reglementswijzigingen Wedstrijdsport-competities 2018’ is verwoord, is de tijd die (potentiële) leden aan onze 
sport willen besteden niet onbeperkt. Steeds vaker is horen we dat het tijdsbeslag van onze sporten groot is, te 
groot voor veel mensen. Maar er zijn ook mensen voor wie het niet lang genoeg kan duren om op het honkbal- 
en/of softbalveld te staan. De Kolom Breedtesport is zich bewust dat we alle (potentiële) leden een plek binnen 
onze sporten moeten proberen aan te bieden. Wedstrijdduur is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de 
Kolom. 
 

• Dubbels versus enkels: 
In de piramidestructuur in de verschillende leeftijdscategorieen gaan we er vanuit dat spelers in de 
hoogste klassen ook de meeste tijd aan onze sporten willen besteden. In de Fastpitch Softbal handhaven 
we dan ook de dubbelwedstrijden, bijvoorbeeld in de Fastpitch Softbal Dames 1e klasse. Maar ook in de 
Honkbal Pupillen 1e klasse handhaven we de dubbels. Wel blijft de Kolom de komende maanden kritisch 
volgen of de doelgroep(en) in de verschillende leeftijdscategorieen de wens voor dubbelwedstrijden nog 
steeds in voldoende mate aanwezig is. 
De Kolom Breedtesport én de Kolom Softbal hebben uitgebreid met elkaar gesproken over de 
wenselijkheid voor het spelen van dubbelwedstrijden of enkele wedstrijden in de Softbal Junioren en/of 
Aspiranten. Er zijn argumenten voor en tegen het spelen van dubbels maar dat geldt ook voor het spelen 
van enkels. Er is daarom besloten in de komende weken een onderzoek over dit onderwerp onder Softbal 
Jeugdspeelsters zelf te gaan houden. Graag horen we uit de eerste hand wat de meiden zelf het liefste 
willen. Daarnaast horen we graag de feedback van de verenigingen over dit onderwerp tijdens de 
aanstaande clusterbijeenkomsten. Met deze informatie neemt de Kolom Breedtesport vervolgens medio 
oktober een definitieve beslissing wat betreft de klasse-indeling in een leeftijdscategorie (2 of 3 klassen) 
en of er dubbelwedstrijden en/of enkele wedstrijden worden gespeeld. 

 

• Verlenging: 
Traditioneel kent Honkbal het fenomeen om bij een gelijke stand na 9 innings een wedstrijd met 
maximaal 3 innings te verlengen. Echter, een wedstrijd kan na 12 innings nog steeds met een gelijke stand 
eindigen. Aangezien we de wedstrijdduur niet onnodig willen verlengen en er ook na verlenging nog 
steeds een gelijkspel mogelijk is, worden verlengingen in de reguliere competities afgeschaft. Hierdoor zal 
de wedstrijdduur in een aantal situaties worden verkort. 
Ook van belang bij het afschaffen van verlengingen is het feit dat er met regelmaat avondwedstrijden 
worden gespeeld, waarbij het verlengen van de wedstrijd vanwege gemeentelijke vereisten (licht moet 
voor een bepaalde tijd uit zijn) vaak niet mogelijk is. Door ook dagwedstrijden niet te verlengen wordt 
ongelijkheid in gespeelde wedstrijden teruggedrongen. 
 
In het geval van beslissende wedstrijden waarin een winnaar moet vallen (bijvoorbeeld om het 
kampioenschap), blijft een verlenging wel bestaan. 
 

• Overzicht wedstrijdduur: 
Zie eerder in dit document bij punt 2 ‘Gelijktrekken regelgeving voor ‘open’ klassen’. Vanwege het 
gelijktrekken van de regels in vergelijkbare klassen is de wedstrijdduur in sommige open klassen 
aangepast. De wedstrijdduur voor alle Wedstrijdsport-klassen 2018 op een rij (in het geel zijn de 
wijzigingen gemarkeerd): 
 

https://www.knbsb.nl/nieuws/!/1111/algemene-beschouwing-kolom-breedtesport
https://www.knbsb.nl/nieuws/!/1111/algemene-beschouwing-kolom-breedtesport
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Sport Klasse ‘Gesloten’ 
versus ‘open’ 

Wedstrijdduur 
vanaf 2018 (nieuw) 

Wedstrijdduur was 
in 2017 (oud) 

Honkbal 
Senioren 

1e klasse Gesloten 9 innings 9 innings + 
verlenging 

 2e klasse Gesloten 9 innings 9 innings + 
verlenging 

 3e klasse Open Max 120 min 9 innings 

 4e klasse Open Max 120 min Max 120 min 

 5e klasse Open Max 120 min Max 120 min 

     

Honkbal 
Junioren 

1e klasse / 1e 
klasse Play-offs 

Open 9 innings, max 150 
min 

9 innings, max 150 
min 

 2e klasse Open 9 innings, max 120 
min 

9 innings, max 150 
min 

 3e klasse Open 9 innings, max 120 
min 

9 innings, max 120 
min 

 4e klasse Open 9 innings, max 120 
min 

9 innings, max 120 
min 

     

Honkbal 
Aspiranten 

1e klasse / 1e 
klasse Play-offs 

Open 7 innings, max 120 
min 

7 innings, max 120 
min 

 2e klasse Open Max 90 min Max 90 min 

 3e klasse Open Max 90 min Max 90 min 

     

Honkbal Pupillen 1e klasse / 1e 
klasse Play-offs 

Open Dubbel, 4 innings, 
max 75 min 

Dubbel, 4 innings, 
max 75 min 

 2e klasse Open Max 90 min Max 90 min 

 3e klasse Open Max 90 min Max 90 min 

     

BeeBall Majors Open Onderling overleg Onderling overleg 

 Rookies Open Onderling overleg Onderling overleg 

     

Fastpitch Softbal 
Dames Senioren 

1e klasse Gesloten Dubbel, 7 innings Dubbel, 7 innings 

 2e klasse Open Enkel, 7 innings Enkel, 7 innings 

 3e klasse Open Enkel, max 90 min Enkel, 7 innings 

 4e klasse Open Enkel, max 90 min Enkel, max 90 min 

 5e klasse Open Enkel, max 90 min Enkel, max 90 min 

     

Fastpitch Softbal 
Heren Senioren 

1e klasse Gesloten Enkel, 7 innings Enkel, 7 innings 

 2e klasse Open Enkel, max 90 min Enkel, 7 innings 

 3e klasse Open Enkel, max 90 min Enkel, max 90 min 

     

Fastpitch Softbal 
Junioren 

1e klasse 
(voorheen U20) / 
1e klasse Play-offs 

Open Dubbel, 6 innings, 
max 90 min 

Dubbel, 6 innings, 
max 90 min 

 2e klasse Open Enkel, max 90 min Enkel, max 90 min 
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 3e klasse Open Enkel, max 90 min Enkel, max 90 min 

     

Fastpitch Softbal 
Aspiranten 

1e klasse 
(voorheen U17) / 
1e klasse Play-offs 

Open Dubbel, 5 innings, 
max 75 min 

Dubbel, 5 innings, 
max 75 min 

 2e klasse Open Enkel, max 90 min Enkel, max 90 min 

 3e klasse Open Enkel, max 90 min Enkel, max 90 min 

     

Fastpitch Softbal 
Pupillen 

1e klasse Open Enkel, max 90 min Enkel, max 90 min 

 2e klasse Open Enkel, max 90 min Enkel, max 90 min 

     

 
9. Speeldag: vrij of verplicht 
Net zoals Wedstrijdduur een belangrijk aandachtspunt voor de Kolom Breedtesport is, is ook de speeldag een 
onderwerp waarover regelmatig wordt gesproken. In vrijwel alle Wedstrijdsport-klassen is de keuze van de 
wedstrijddag vrij en bepaalt de thuisspelende vereniging op welke dag een competitiewedstrijd wordt gespeeld. 
Dat handhaven we voor de meeste Wedstrijdsport-klassen. 
Alleen in een aantal Fastpitch Softbal-klassen is het, vanwege de dubbelwedstrijden, wenselijk dat in het weekend 
wordt gespeeld. Voor de Fastpitch Softbal Junioren/Aspiranten 1e klasse (voorheen U20 en U17 met vaste 
speeldag zaterdag in 2017) stellen we in 2018 de zondag als verplichte speeldag vast. De reden hiervoor is dat de 
Fastpitch Softbal Topsport-competities zaterdag als vaste speeldag hebben en we verwachten dat veel speelsters 
in de Junioren/Aspiranten 1e klasse ook (geregeld) in de Topsport-competities zullen meespelen. 
 
In de Fastpitch Softbal Dames 2e klasse gold tot op heden de verplichting om in het weekend te spelen. Met 
ingang van 2018 wordt deze verplichting opgeheven vanwege het gelijktrekken van de regels voor ‘open’ klassen. 
We hopen dat er daardoor meer teams in de 2e klasse willen gaan spelen. Afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen van teams in die 2e klasse kunnen we kijken of het mogelijk is om bijvoorbeeld een ‘weekend-
poule’ en een ‘doordeweekse-poule’ samen te stellen. 
 
10. Formaat van de wedstrijdbal in Honkbal Pupillen 
Honkbal wordt gespeeld met een 9 inch bal. Dat geldt voor alle klassen, van Topsport tot Wedstrijdsport. Enkele 
jaren gelden is in Nederland de 8,5 inch bal voor de Honkbal Pupillen ingevoerd. De reden hiervoor was dat een 
kind met een kleinere bal harder gooit en dat de slagmensen eerder wennen aan een ‘hard gepitchte bal’. En dat 
is weer van belang om goede slagmensen op te leiden. 
Inzichten wijzigen en naar nu blijkt heeft het werpen met een kleinere bal behalve voordelen ook nadelen. Het 
grootste nadeel is dat een kind met een kleinere bal minder zuiver gooit dan met een grotere. In honkbaltermen: 
er wordt minder slag gegooid. En dat leidt weer tot ‘leunen’ van de slagman en minder geslagen ballen het veld 
in. We zijn van mening dat het spel gebaat is bij zoveel mogelijk acties, zoals een bal het veld in slaan. 
De Kolom Breedtesport is dan ook voornemens vanaf 2018 in alle Honkbal Pupillen-klassen (met uitzondering van 
de Pupillen 3e klasse, vanwege de aansluiting met de BeeBall Majors) met een 9 inch bal te laten spelen. In de 
komende maanden worden de voor- en nadelen van deze wijziging samen met de technische mensen van de 
KNBSB verder onderzocht. Daarbij wordt ook direct het gebruik van de knuppels meegenomen nu de roep om 
regelgeving hierover steeds luider wordt. 
 
Ook bij softbal kennen we verschillende ballen: senioren/junioren 12 inch, aspiranten 11 inch en pupillen 10 inch. 
Hier speelt mee het formaat van de bal: is een 12 inch bal door een meisje van 11 wel te gooien. In 2018 zullen 
we hier nader onderzoek naar (laten) doen. 
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11. Diverse regels: Aangewezen slagman/flexspeler, alle spelers in de slagvolgorde en onbeperkt wisselen, 
geen automatische nul, heren bij dames 

• Aangewezen slagman/flexspeler: 
In diverse klassen kennen we het fenomeen van aangewezen slagman, zowel bij Honkbal als Fastpitch 
Softbal. Er zijn geen specifieke redenen waarom de aangewezen slagman/flexspeler in de ene klasse wel 
is toegestaan en in de andere niet. In 2018 wordt dit aangepast. Met ingang van 2018 is alleen in de 
‘gesloten’ Honkbal en Fastpitch Softbal Seniorenklassen een aangewezen slagman/flexspeler toegestaan. 
Het is de keus van het team of het met of zonder aangewezen slagman wenst te spelen. In een wedstrijd 
is het dus mogelijk dat het ene team wel en het andere team niet met een aangewezen slagman speelt. 

 

• Alle spelers in de slagvolgorde en onbeperkt wisselen: 
Met ingang van seizoen 2018 wordt de regel ‘alle spelers in de slagvolgorde en onbeperkt wisselen’ 
uitgebreid naar alle ‘open’ klassen (jeugd en senioren). Dat betekent dus dat alle spelers in de 
slagvolgorde staan en er steeds 9 spelers in het veld staan. Tijdens de wedstrijd mag onbeperkt worden 
gewisseld, de slagvolgorde blijft de hele wedstrijd hetzelfde. Als een speler uitvalt, bijvoorbeeld vanwege 
een blessure, wordt de wedstrijd met één speler minder voortgezet. 
De reden voor de Kolom Breedtesport om deze regel in alle open klassen te verplichten is dat alle spelers 
hierdoor dus actief aan de wedstrijd deelnemen: sportplezier voor iedereen! 
 

• Geen automatische nul: 
Vanaf 2018 wordt in alle ‘open’ Honkbal en Fastpitch Softbal Seniorenklassen niet meer met een 
automatische nul gespeeld. Als door omstandigheden het aantal spelers minder dan 9 is, dan wordt 
gewoon zonder automatische nul gespeeld. 

 

• Heren bij dames: 
Met ingang van 2018 wordt in alle ‘open’ Fastpitch Softbal Dames-klassen het meespelen van mannen 
toegestaan. Maximaal 2 mannen mogen gelijktijdig in de line up voorkomen. Mannen mogen niet pitchen 
of catchen. alleen als buitenvelder worden opgesteld en mogen niet slaan. 
In de ‘gesloten’ klassen blijft het meespelen van mannen niet toegestaan. 

 
12. Start competities 2018, lengte honkbal- en softbalseizoen 
We horen regelmatig dat het honkbal- en softbalseizoen als ‘kort’ wordt ervaren. We starten de competitie, min 
of meer traditioneel, in de eerste helft van april en spelen dan door tot eind september. Uit gegevens van het 
KNMI blijkt dat de gemiddelde temperatuur in de maanden september en oktober beduidend hoger is dan in de 
maand april. Langer doorspelen tot eind oktober behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden en biedt meer 
ruimte in de speelkalenders van de verschillende leeftijdscategorieën en -klassen. In 2018 houden we aan dat de 
competities tot eind oktober worden doorgespeeld, met uitzondering van avondwedstrijden die bij daglicht 
moeten worden gespeeld! 
 
Enkele jaren geleden is reeds vastgesteld dat een competitie uit (tenminste) 18 wedstrijden zou moeten bestaan. 
Dat wordt voor veel competities inmiddels bereikt. In 2018 bieden we alle teams een competitie van (tenminste) 
18 wedstrijden aan. Met een speelkalender die tot eind oktober doorloopt zorgen we voor meer mogelijke speel-
/inhaalmomenten en dus minder druk op het competitieprogramma op momenten dat wedstrijden worden 
afgelast. 
 
In de bijlage treft u de algemene speelkalender voor seizoen 2018. Het seizoen zal voor de meeste competities 
starten in het weekend van 7/8 april 2018 en voor veel competities uiterlijk eindigen in het weekend van 27/28 
oktober 2018. In deze periode is het mogelijk om 25 speel-/inhaalweekenden in te plannen en een zomerstop van 
5 weekenden te realiseren. 
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ADVIES 
Warming-up / pre-game en beschikbaarheid speelveld 
In de loop van de jaren is het binnen onze sporten een gewoonte geworden om zo’n anderhalf uur, soms zelfs 
twee uur, voor een wedstrijd op het veld aanwezig te zijn. Teams bereiden zich dan voor op de wedstrijd. Omdat 
dit de totale bezettingsduur van het veld fors verlengt (in sommige gevallen zelfs verdubbelt) hebben we ons 
afgevraagd hoe zinvol het is om zo’n lange wedstrijdvoorbereiding te hebben. Uit gesprekken die we met velen 
hebben gevoerd kwamen nooit fysieke argumenten naar voren. Over het algemeen geldt dat een kortere 
voorbereidingstijd voldoende is om het ‘lichaam op te warmen’ voor de wedstrijd. Wel werd regelmatig 
aangevoerd dat het ook als een soort training wordt beschouwd en dat een gezamenlijke voorbereiding ook een 
‘psychologische effect’ heeft. 
 
Voorts zien we dat in de seniorenklassen aan de pre-game voor avondwedstrijden veelal aanzienlijk minder tijd 
wordt besteed door de teams. Spelers moeten veelal hun best doen om na hun werk op tijd op het veld te 
arriveren. 
Het bovenstaande is reden voor de KNBSB voor het advies aan verenigingen om teams ongeveer een half uur de 
tijd op het speelveld te geven voor de warming-up en/of pre-game. 
 
Het bovenstaande gecombineerd met de regelmatig gehoorde wens van verenigingen om meer wedstrijden op 
één veld op één dag te kunnen spelen, zorgt ervoor dat vanaf het seizoen 2018 een veld minimaal 45 minuten 
voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar moet zijn. 
 
Dit betekent bijvoorbeeld dat na een juniorenwedstrijd die om 10.00 uur begint en die 120 minuten duurt, de 
volgende wedstrijd om 13.00 uur kan beginnen. Als deze 2e wedstrijd ook voor 120 minuten is gepland dan kan de 
3e wedstrijd om 16.00 uur beginnen. De derde wedstrijd mag 9 innings duren, waarbij een eindtijd niet van  
belang is (behalve als er ook nog een avondwedstrijd volgt). 
Op deze manier kunnen er minimaal 3 Wedstrijdsport-wedstrijden op één dag op één veld worden gespeeld (met 
een avondwedstrijd erbij zelfs 4). Voor veel verenigingen betekent dit een aanzienlijke uitbreiding van de 
veldcapaciteit en dat betekent dat de vereniging minder accommodatiebelemmeringen heeft om het ledental te 
laten groeien. Ook komt dit advies tegemoet aan de wens van verenigingen om zoveel mogelijk wedstrijden op 
één dag te spelen: dit geeft een gezellige drukte op de club.  
 
Behalve gezellige drukte is ook de financiële noodzaak om meer teams op een veld te kunnen laten spelen 
aanwezig. Veldhuren worden/zijn in sommige regio’s door de gemeente fors verhoogd. Het is derhalve 
noodzakelijk om efficiënt met de beschikbare velden om te gaan. 
 

TOT SLOT 
We zijn blij dat u bovenstaande informatie heeft doorgelezen. Als Kolom Breedtesport zijn we met veel 
verschillende onderwerpen bezig. Onderwerpen die momenteel nog ‘in bewerking’ zijn, zijn bijvoorbeeld: 

• De roep om regelgeving inzake knuppels 

• Verhogen minimum leeftijd Softbal Senioren, verlagen maximum leeftijd Junioren 

• Speed-up rules 

• Speelgerechtigheid in gesloten senioren klassen 

• Maximum aantal wissels in gesloten senioren klassen 
 
In de toekomst hoort u hier nog meer over van ons! 
 

VRAGEN 
Mocht u naar aanleiding van de documenten van de Kolom Breedtesport vragen hebben, dan kunt u deze stellen 
door een e-mail te sturen naar: breedtesport@knbsb.nl. 
 

mailto:breedtesport@knbsb.nl

