
Belangrijkste aanpassingen aan Vademecum 2018 

 

• 1.0-A Vanaf de 2018 versie staat niet meer aangegeven sinds wanneer bepaalde regelgeving van 

toepassing is c.q. wanneer hierin bepaalde wijzigingen zijn aangebracht. Deze aanpassing is gedaan om 

het Vademecum leesbaar te houden. Als referentie zal ook de 2015 versie van het Vademecum op de site 

blijven staan. 

• 1.0-E Toegevoegd is de opmerking dat Terreincommissie (TC) altijd bereid is te adviseren betreffende 

nieuwe aanleg en renovatie van accommodaties. Dit om te voorkomen dat we geconfronteerd worden 

met een nieuwe/gerenoveerde accommodatie waar niet uitgegaan is van de geldende normen. 

• 3.3.5 Sectie over kunstgras verwijderd en vervangen door de mededeling dat hiervoor nieuwe regelgeving 

in de maak is en men, tot die nieuwe regelgeving gepubliceerd is, contact op kan nemen met de TC. 

• 3.4.1 Minimum hoogte van het verreveldhek bij honkbal verhoogd van 2,00m naar 2,50m 

• 3.4.2 De constructie van de backstop aangepast. Vanwege de veiligheid zijn z.g.n. H-profielen niet meer 

toegestaan bij nieuwe backstops. Ook het (optionele) schuine deel boven aan de backstop is niet meer 

toegestaan. 

• 3.7 De hoogte van de foutpalen bij topsport honkbal is teruggebracht van 13,50m naar 8,00m. 

• 8.0 Normen voor lichtinstallaties aangepast. Belangrijkste wijzigingen: 

o Verlichtingssterkte voor installaties bij honkbalvelden teruggebracht naar 500 lux voor 

binnenveld en 300 lux buitenveld/backstopgebied 

o Buitenveld en backstopgebied wordt nu ‘overig bespeelbaar gebied’ genoemd en de normen 

voor de voormalige buitenveld en backstop gebieden zijn nu gelijkgetrokken. 

o Verlichtingssterkte voor eventueel aanwezige bullpen(s) moet voldoen aan de norm voor ‘overig 

bespeelbaar gebied’ (moest voorheen gelijk zijn aan gebied tussen werpplaat en thuisplaat). 

o Marges voor lichtsterkte zijn ingevoerd voor nieuwe en gerenoveerde installaties. E.e.a. om te 

voorkomen dat na de afname van de lichtsterkte over de jaren de minimum normen niet meer 

gehaald zouden worden. 

o Het lichtmeetraster is, in overleg met de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde, 

aangepast. 

o Ook is er aangegeven dat voor lichtinstallaties die zeer dicht bij de minimumnorm zitten, de 

goedkeuring slechts voor één jaar geldig is. 

o Lichtmetingen worden niet meer door de TC uitgevoerd gezien daarvoor niet voldoende 

mankracht aanwezig is. Verenigingen wordt nu gevraagd eens per vier jaar een meting te laten 

uitvoeren door een deskundig installatiebedrijf. Wel behoud de TC de bevoegdheid om, indien 

nodig, controlemetingen uit te voeren. 

• Alle afbeeldingen in Bijlage VIII vervangen door nieuwe, overeenkomstig de nieuwste bestektekeningen. 

• Verwijzingen naar IBAF en ISF aangepast naar WBSC 

• Minimum velddiepte voor herensoftbal teruggebracht naar 70m omdat anders de meerderheid van de 

softbalvelden afgekeurd zouden worden voor het spelen van herensoftbal wedstrijden. 

• Diverse maatvoeringen afgerond om e.e.a. werkbaarder te maken (v.b.: minimum velddiepte softbalveld 

was 67,06m is nu 67,00m, cirkel bij thuisplaat honkbal was 3,95m is nu 4,00m) 

• Diverse zaken met elkaar in overeenstemming gebracht. Er zaten n.l. verschillen in wat in de tekst van het 

Vademecum stond en wat in de Maattabel in Bijlage VII aangegeven was. 

• De normen, zoals aangegeven in het Vademecum, geeft de ideale situatie weer. De TC zal tijdens 

keuringen ook meenemen op welk (maximaal) niveau er op een veld gespeeld wordt en afhankelijk 

daarvan afwijkingen al dan niet accepteren. In het keuringsrapport wordt dan ook altijd aangegeven wat 

het maximale speelniveau is. 

 


