IBAF WORLD CUP FACILITY STANDARDS AND
COMPLIANCE INSPECTION PROCEDURES

Januari 2008
De oppervlakte maten zijn verbeterd op 25-11-2009 vanwege foute omrekening

Elk honkbalstadion waar wedstrijden worden gespeeld onder de verantwoordelijkheid van de
IBAF dient te voldoen aan deze Baseball Facility Standards.
Er zijn twee classificaties in deze norm, aanbevelingen en eisen.
Alle accommodaties dienen te voldoen aan de hier aangegeven vereiste norm.
De vereiste norm is beschreven in de hoofdstukken 8 en 11 t/m 13.
Hoofdstuk 1 tot en met 7, 9 en 10 en een deel van de hoofdstukken 8 en 11 t/m 13 zijn
aanbevelingen.
Aanbevelingen zijn de normen voor de accommodatie die ervoor zorgen dat de accommodatie
er netjes en verzorgd uitziet en gebruikt kan worden. Honkbalstadions zullen worden
beoordeeld naar de mate van verzorging en netheid voor het voldoen aan de aanbevolen norm.
Deze Baseball Facility Standards hebben betrekking op zowel bestaande als nieuwe
accommodaties en zijn van kracht sinds januari 2008.

Als een plaatselijk organisatiecomité aangeeft dat zij het gastadres willen zijn voor
internationale wedstrijden die onder de organisatie vallen van IBAF, zal een afgevaardigde
van IBAF de accommodatie controleren op het voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Van
de controle zal een verslag worden gemaakt waarin de eisen en aanbevelingen staan vermeld.
De lijst van verbeteringen en aanbevelingen zal onderdeel zijn van de overeenkomst die
gesloten wordt tussen de plaatselijke organisatie en IBAF.
De plaatselijke organisatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aanbevelingen en de
noodzakelijke verbeteringen om daarmee te voldoen aan de eisen genoemd in de
overeenkomst.
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1.0

Tribune

1.1
Zitplaatscapaciteit
Het aantal zitplaatsen dient te zijn afgestemd op het te verwachten aantal bezoekers. Een
minimumaantal van 2500 zitplaatsen wordt aanbevolen. Het aantal toeschouwers dat vanaf
een grasveld of talud de wedstrijden kan volgen dient niet mee te worden genomen met het
minimumaantal aanbevolen zitplaatsen. Voor specifieke toernooien of steden kunnen extra
zitplaatsen worden meegerekend.

2.0

Publieke voorziening

2.1
Openbaar toilet
Toiletgebouwen, geen verplaatsbare, in de naaste omgeving van de tribune wordt op elke
accommodatie aanbevolen. De onderlinge afstanden tot tribunes en andere activiteiten dienen
klein te zijn en de toiletten dienen zich op logische plaatsen van ingangen en uitgangen te
bevinden.
2.4
Uitgifte van drank e.d.
De uitgifte van consumptieartikelen in de onmiddellijke omgeving van tribunes, in de
looproute van andere accommodatie onderdelen, nabij ingang en uitgang wordt aanbevolen.
2.5
Openbare telefooncel
Een openbare telefoon op de accommodatie wordt aanbevolen.

3.0

Concessies en verkoop

Een regeling voor uitgifte van concessies voor de verkoop en uitgifte van allerhande artikelen,
eten en drinken, en informatiestands wordt aanbevolen.
De organisatie heeft veel baat bij een uitgebreide overeenkomst met elke standhouder. Het
wordt aanbevolen deze overeenkomst in te bedden in een algemene overeenkomst met
eventuele toekomstige activiteiten en toekomstige nieuwe concessieaanvragers.
3.1
Lokatie van concessie
Op elke accommodatie wordt aanbevolen vaste plaatsen voor verkoopstands te reserveren.
Als vuistregel geldt dat per 350 zitplaatsen 1,5 meter stand gerekend kan worden. Een
verdeling over verschillende goederen, zoals eten, drinken, souvenirs enz. wordt aanbevolen.
3.4
Verkoopstand
Bij elk speelveld wordt een speciale stand voor detailhandel aanbevolen. Deze stand moet op
een professionele manier zijn opgezet. Het is goed om die stand te verdelen in twee delen
waarbij één deel de presentatie en één deel de verkoop op zich neemt.

4.0

Niet ingevuld

5.0

Verkoop toegangsbewijzen en tourniquet

5.1
Verkooploket
Per 1500 zitplaatsen wordt een verkooploket aanbevolen.
5.2
Tourniquet
Per 1500 zitplaatsen wordt een tourniquet of gelijkwaardige toegang aanbevolen met een
minimumbreedte van 0,8 meter.
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6.0

Beveiliging en EHBO

6.1
Beveiliging
Een kantoor dat als “commandocentrum” geldt voor de beveiliging van de accommodatie van
waaruit de beveiligingsmensen kunnen opereren, voor het eventueel verwijderen van lastige
personen wordt aanbevolen.
6.2
EHBO
Een EHBO-post wordt aanbevolen op elke accommodatie bij alle evenementen alle
wedstrijden en de uren voor en na de wedstrijden. Het verdient aanbeveling dat altijd
gediplomeerd personeel de post bemant.

7.0

Parkeerplaats en toegang tot de accommodatie

7.1
Parkeerplaats
Bij elke accommodatie wordt aanbevolen een parkeerplaats in te richten die plaats biedt aan
eenderde van het aantal zitplaatsen in het honkbalstadion. Deze parkeerplaats ligt bij voorkeur
bij of op ten hoogste 10 minuten loopafstand van het speelveld.
7.2
Toegankelijkheid
Het wordt aanbevolen dat de organisatie met de lokale autoriteiten afstemt dat de
verkeerstoegang tot het veld gecontroleerd wordt, opdat de omgeving veilig en probleemloos
toegankelijk is.

8.0

Geluidssysteem en scorebord

8.1
Geluidssysteem
Het wordt aanbevolen dat de accommodatie beschikt over een acoustisch uitgebalanceerd en
geïntegreerd geluidssysteem om geluidsboodschappen te verzorgen bij pers en publiek en alle
openbare terreinen binnen de accomodatie.
8.2
Scorebord
Elke accommodatie dient een scorebord te hebben dat voldoet aan de volgende eisen:
Duidelijke leesbaar vanaf het speelveld en de hele tribune.
De gegevens van: runs per inning en het totaal aantal runs (zgn. line score), het aantal wijd –
slag – uit en de naam van de slagman met eventueel nummer, moeten tenminste worden
weergegeven.
8.3
Plaats van het scorebord
Elk deel van het scorebord met de bijbehorende verlichting en advertenties moet meer dan 15
meter verwijderd zijn van de as (lijn van thuisplaat over het 2e honk) van het speelveld.
8.4
Klok
Een klok of tijdsaanduiding afleesbaar vanuit alle posities op het veld wordt aanbevolen. De
klok dient in werking te zijn vanaf het begin van de training vóór de wedstrijd tot het eind van
de wedstrijd.

9.0

Voorzieningen voor de media

9.1
Parkeerplaatsen voor pers
Het wordt aanbevolen dat elke accommodatie over gereserveerde parkeerplaatsen voor de
mensen van de media beschikt met directe toegang tot het terrein. Voor televisie zijn vaak wat
grotere parkeerplaatsen nodig.
9.2
Ruimte voor omroepers, bedieningspersoneel en officials
Het wordt aanbevolen dat iedere accommodatie ruimte beschikbaar stelt in de persruimte voor
de omroeper en de bedieners van het scorebord. Het wordt aanbevolen dat de ruimte voor de
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omroeper en scorebordbediener minimaal 4,65 m2 bedraagt buiten de plaats die nodig is voor
de scorebordapparatuur.
9.3
Radioverslaggeversplaats
Een voorziening voor minimaal twee verslaggevers op elk veld met goed zicht op het hele
speelveld wordt aanbevolen. Deze plaatsen dienen te zijn voorzien van tafelblad, stoel,
elektriciteit, verlichting, internettoegang, liefst wifi.
9.4
Televisieverslaggeversplaats
Op elk speelveld wordt aanbevolen de mogelijkheid te bieden om televisieopnames te maken.
Ook een verslaggeversplaats met goed uitzicht op het speelveld wordt aanbevolen.
9.5
Ruimte voor de schrijvende pers
Voor de schrijvende pers wordt aanbevolen een ruimte te verzorgen met een minimale
vloeroppervlak van 1,4 m2 met een goed uitzicht op het speelveld. Deze ruimte is voorzien
van stoelen, schrijfblad, elektriciteit, verlichting en internet toegang liefst wifi.
9.6
Toiletruimte voor mediapersoneel
Toiletruimte, gescheiden van het openbare deel, wordt aanbevolen voor het mediapersoneel in
de directe omgeving van hun werkplaats.
9.7
Media lounge
Deze ruimte is een optie.

10.0

Bestuursruimte

10.1 Niet ingevuld
10.2 Niet ingevuld
10.3 Bestuursruimte team
Als de beherende club beschikt over een permanente bestuursruimte die niet op de
accommodatie gevestigd is, wordt aanbevolen op de accommodatie zelf een kantoorruimte te
creëren voor de dagelijkse administratie. Als die ruimte wel op de accommodatie aanwezig is
wordt aanbevolen dat die ruimte minimaal 23,0-27,9 m2 groot is per fulltime werkend
persoon. Aangrenzende toiletvoorziening wordt aanbevolen.

11.0

Teamfaciliteiten

11.1 Kleedruimte thuisspelend team
Elk speelveld dient een kleedruimte te hebben voor het thuisspelend team. Deze kleedruimte
is van tenminste 6 uur voor tot 3 uur na elke geplande wedstrijd of training geopend. De
kleedruimte dient tenminste de beschikking te hebben over 5 reserve bagagekluisjes, buiten de
aanwezige bagagekluisjes bestemd voor de tot het team behorende spelers. De minimum
afmeting van elke bagagekluis is 60 cm breed en 180 cm hoog. (Aanbevolen wordt 90 cm
breed en 180 cm hoog) Een afsluitbaar compartiment in elke bagagekluis wordt aanbevolen.
Het minimale vloeroppervlak van de kleedruimte (exclusief training, toilet, en douche/droog
ruimte) dient 74,3 m2 te zijn. (92,9 m2 wordt aanbevolen)
11.2 Douche, was- en kleedruimte en toiletruimte thuisspelend team
Elke was- en kleedruimte dient te beschikken over een afgescheiden doucheruimte,
droogruimte en toiletruimte met daarin tenminste:
6 douchekoppen (aanbevolen 8 douchekoppen)
2 toiletten
2 urinoirs
2 wastafels (aanbevolen 4 wastafels)
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11.3 Fitness-cq training- massageruimte thuisspelend team
Elke kleedruimte dient te zijn uitgerust met een aparte trainingsruimte met een minimale
oppervlakte van 16,3 m2 (aanbevolen 27,9 m2) verdeeld in drie delen: massageruimte, bad en
ruimte voor fitness / revalidatie. Deze ruimte moet beschikken over tenminste 2
massagetafels, 1 bad en een hydroculator. Een uitbreidingsmogelijkheid voor een tweede bad,
weegschaal, home fietstrainer, ijsmachine, en 2 of 3 (revalidatie)gewichtheftoestellen wordt
aanbevolen. Ook wordt een afsluitbare opslagruimte voor trainingstoestellen aanbevolen. Een
aansluitende kantoor/kleedruimte voor de trainer en teamarts wordt aanbevolen. Een kast voor
het opbergen van waardevolle spullen in de trainingsruimte wordt aanbevolen.
11.4 Wasserij voor teamuniform
Industriële wasmachines en droogmachines voor de verzorging van het dagelijks wassen van
de tenues wordt aanbevolen op elke accommodatie. Deze ruimte kan gecombineerd worden
met de ruimte waar de teamuitrusting wordt opgeslagen.
11.5 Ruimte voor teamuitrusting
Afsluitbare ruimte voor opslag van teamuitrusting aansluitend aan de kleedruimte (minimum
aanbevolen vloeroppervlak 27,9 m2) wordt aanbevolen.
11.6 Kleedruimte voor coaches thuisspelend team
Kleedruimte voor coaches van het thuisspelende team dient tenminste 4 bagagekluizen per
team te hebben (6 kluizen wordt aanbevolen) naast de bagagekluizen voor de spelers. De
bagagekluis dient minimaal 60 cm breed en 180 cm hoog te zijn. De ruimte, minimaal 16,3
m2, voor deze bagagekluizen mag niet dezelfde ruimte zijn als waar de bagagekluizen van de
spelers zijn. De gebruiksruimte voor elke bagagekluis tenminste 74,3 m2 gedeeld door het
aantal spelers plus 5 wordt aanbevolen.
11.7 Bureaumanager thuisspelend team
Een bureau voor de manager met een directe toegang naar de kleedruimte van het
thuisspelend team dient op elke accommodatie aanwezig te zijn. Een minimumoppervlak van
9,3 m2 voor dit bureau wordt aanbevolen. Deze ruimte heeft en een eigen toilet, douche en
garderobe.
11.8 Kleedruimte bezoekend team
De kleedruimte per speelveld voor het bezoekende team dient toegankelijk te zijn van
tenminste 6 uur voor tot 3 uur na de geplande wedstrijd of training. Voor de bezoekers dienen
bagagekluizen aanwezig te zijn. Het aantal bagagekluizen voor de bezoekers is tenminste 3
meer dan het aantal spelers. Het minimaal vloeroppervlak van de waskleedruimte is 46,5 m2,
exclusief trainingsruimte, wasgelegenheid en douche/droog ruimte (aanbevolen is 69,7 m 2).
11.9 Wasruimte en toiletruimte bezoekend team
Per speelveld dienen afgescheiden douche- en toiletruimtes te zijn met tenminste:
4 douchekoppen (aanbevolen 8 douchekoppen)
2 toiletten
2 urinoirs
2 wastafels (aanbevolen 4 wastafels)
11.10 Fitness- cq trainings- en massageruimte bezoekend team
Elk speelveld dient voor een aparte trainingsruimte te zorgen van tenminste 13,9 m2 met
massagetafel en ruimte voor een bad. Deze ruimte mag geïntegreerd zijn in de kleedkamer
van het bezoekende team mits de kleedruimte tenminste een oppervlak heeft van 60,4 m2.
11.11 Bureaumanager bezoekend team
Elk speelveld wordt aanbevolen een afzonderlijk bureau voor de manager van het bezoekende
team met een eigen toilet, douche en kleedruimte, met een totale oppervlakte van minimaal
8,4 m2 voor een bureau en een besprekingsruimte te hebben.
11.12 Niet ingevuld
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11.13 Scheidsrechtersfaciliteit
Per speelveld is er een eigen waskleedkamer, douche en toilet gelegenheid voor 4
scheidsrechters met tenminste 4 bagagekluizen. Het is aanbevolen dat de bagagekluis
tenminste een breedte heeft van 92 cm en een hoogte van tenminste 183 cm.
11.14 Toegang tot dugout en speelveld
Elk speelveld heeft een directe toegang voor de spelers naar het veld en de dugout.
Het wordt aanbevolen dat de scheidsrechters ook een directe toegang hebben tot het speelveld
11.15 Parkeerplaats voor de spelers
Een parkeerplaats met een directe toegang tot de kleedkamers van het speelveld voor spelers
en andere bijbehorende geüniformeerde personen van het team wordt aanbevolen.
11.16 Slagtunnel / bullpen
Twee slagtunnels per accommodatie wordt aanbevolen, met net overdekt, voor slagtraining en
pitchertraining in de directe omgeving van het speelveld. Indien mogelijk dienen de tunnels
redelijk dicht bij de kleedkamers te zijn gesitueerd en zo min mogelijk bereikbaar voor het
publiek.

12.0

Speelveld

12.1 Afmetingen speelveld
Alle afmetingen van het speelveld dienen overeen te komen met de maten genoemd in
hoofdstuk 1.04 van het officiële spelregelboek en een foutlijnlengte van 100 meter, lengte van
de veldas 122 meter.
12.2 Oppervlakte van het speelveld
Elke accommodatie dient een vlak, volledig omsloten, natuurlijk speelveld te hebben zonder
noemenswaardige defecten, onveilige risico’s of gevaren die het normale spel kunnen
beïnvloeden of de veiligheid van de spelers kan verstoren. Harde hekwerken, muren of andere
harde delen of scherpe hoeken moeten worden bekleed met paddings. Waarschuwingsstroken
dienen duidelijk indicatie te geven rond het hele speelveld en tenminste 5 meter van de muur
en hekwerken beginnen. Deze waarschuwingsstrook moet zowel een visueel als tastbaar
significant verschil geven in het oppervlak van de sportvloer.
12.3 Horizontale afwatering
De maximale hoogte afwijking voor de horizontale afwatering gemeten vanaf de voet van de
werpheuvel tot en met de waarschuwingsstrook op foutgebied mag 15 cm zijn. De maximale
afwijking in hoogte over de veldas vanaf het 2e honk tot en met de waarschuwingsstrook in
het buitenveld is 50 cm.
12.4 Buitenveldhek
Het buitenveldhekwerk of -muur dient tenminste 2 meter hoog te zijn.
12.5 Bullpen (ingooiplaats)
Elke accommodatie dient een bullpen te hebben voor elk team. Deze bullpen mag in
foutgebied langs het zijveldhek of direct buiten de speelveldbegrenzing worden geplaatst. Het
wordt aanbevolen deze bullpen niet in het speelveld op foutgebied te plaatsen. Het wordt
aanbevolen dat elke werpheuvel in de bullpen te zien is vanuit de dugout, of de trap van de
dugout, of beide dugouts en de perscabine/persruimte.
Elke bullpen dient tenminste over 2 werpplaten en 2 thuisplaten te beschikken, met ruime
afmetingen voor elke pitcher en catcher met een zitgelegenheid voor 10 spelers. Als de
bullpen in foutgebied is geplaatst mag de zijkant van elke werpheuvel niet steiler zijn dan
1:12 om geen gevaarlijk obstakel voor de veldspelers te voorkomen als zij in het foutgebied
rennen of lopen waar de bullpen is.
Een telefoonverbinding hebben tussen de bullpen en de dugout wordt aanbevolen op elk
speelveld.
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12.6 Dugout
Voor elk team dient een dugout met ondoorzichtige achterwanden, zijwanden en een dak
aanwezig te zijn. In elke dugout dient een bank met een lengte van tenminste 11,6 meter voor
25 tot 30 personen (geüniformeerd personeel). Banken met zittingen zijn aanbevolen. In elke
dugout wordt aanbevolen een rek te hebben voor tenminste 15 helmen en 30 knuppels. Een
inslagcirkel is in de directe omgeving van elke dugout. Een fontein met vers drinkwater of een
waterkoeler in de dugout wordt aanbevolen. Een telefoonverbinding met de bullpen en de
persruimte wordt aanbevolen. Elke dugout dient op de vloer, trap en gang een geschikte
antisliplaag te hebben, bijvoorbeeld hout of matten, kunststoffen of kunstgras, maar in elk
geval geen opgeruwd beton.
12.7 Speelvelduitrusting
Elke accommodatie dient te beschikken over goedgekeurde speelvelduitrusting. Deze
uitrusting moet zijn goedgekeurd door de terreincommissie van de KNBSB.
Wanneer de uitrusting niet aan de eisen voldoet is het de verantwoordelijkheid van de
plaatselijke organisatie er zorg voor te dragen.
12.7.1 Slagkooi
Elk speelveld dient te beschikken over een verrijdbare slagkooi met minimaal een breedte van
5,5 meter, diepte van 4,3 meter en een hoogte van 2,75 meter.
Aanbevolen wordt dat de kooi een aluminium frame heeft waardoor hij gemakkelijk te
verplaatsen is, denk dan wel om een versterkingsbuis. Een ruime toegang tot het speelveld
voor de kooi wordt aanbevolen. Periodieke controle van de netten en constructie van de kooi
dient te worden uitgevoerd zodat de veiligheid is gegarandeerd.
12.7.2 Veiligheidsscherm voor in het veld
Bij elk speelveld dienen voldoende veiligheidsschermen aanwezig te zijn. Dit zijn:
• Werpersscherm, dit is een L-vormig scherm, 2,2 meter hoog en breed met een uitsparing
van 0, 8 bij 0,8 meter in de bovenzijde. En een voorraadmand op hoogte voor de ballen.
• 1e honkscherm (2 stuks) met een hoogte van 2,2 meter en breed 2,5 meter.
• Dubbelspel scherm hoog 2,2 meter en totaal breed 4,4 meter met scharnierende zijkanten.
Periodieke controles van de netten en constructie van de schermen dienen te worden
uitgevoerd zodat de veiligheid is gegarandeerd.
12.7.3 Batter’s eye
Elk speelveld dient een solide, met één heldere kleur geverfd, batter’s eye te hebben die op de
veldas achter het buitenveldhekwerk is geplaatst. De kleur dient zwart, donkergroen of
donkerblauw te zijn. De minimale breedte is 18,3 meter en de hoogte is tenminste 9,2 meter.
Als er tv camera’s zijn geïntegreerd in de batter’s eye dient de camera dezelfde kleur te
hebben als de batter’s eye.
Er mogen zich geen reclameuitingen op, onder of boven de batter’s eye bevinden, met
uitzondering van reclameuitingen erboven waarvan de onderzijde niet lager is dan 12,5 meter.
Reclameuitingen grenzend aan de batter’s eye mogen geen witte achtergrond of witte
belettering in het ontwerp hebben.
12.7.4 Eindpaal
Elk speelveld moet zijn uitgerust met een eindpaal aan het eind van elke foutlijn. De eindpaal
moet een heldere kleur en een hoogte van 9 meter hebben (aangeraden is een hoogte van
13,5 meter) De eindpaal heeft een scherm aan de goedgebied zijde met een breedte van
0,5 meter. Er mogen geen wit gekleurde reclameuitingen e.d. in de onmiddelijke omgeving
van de eindpaal aangebracht zijn.
12.7.5 Vlaggenmast
Een vlaggenmast plaatsen bij elk speelveld, die te zien is vanuit alle tribunes, voor de
nationale vlag van het land waar de accommodatie is gevestigd wordt aanbevolen.
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12.8 Speelveld verlichting
Elke verlichtingsinstallatie dient tenminste een gemiddelde lichtsterkte te hebben na 100
branduren van in het binnenveld 1000 lux en in het buitenveld 700 lux. De minimale
gelijkmatigheid Emin/Emax is in het binnenveld 0,8 en in het buitenveld 0,5.
12.9 Poort slagkooi
Een afsluitbare doorgang in het speelveldhek wordt aanbevolen voor het makkelijk in en uit
rijden van de slagkooi.
12.10 Backstop
Elk speelveld dient een backstop te hebben achter de thuisplaat. De vorm en afmetingen
moeten zijn aangepast aan de zichtlijnen vanuit de persruimte en veiligheidseisen van de
accommodatie. Periodieke controle van de netten en constructie van de backstop dienen te
worden uitgevoerd zodat de veiligheid is gegarandeerd.
12.11 Zeilen voor afdekken speelveld
Een binnenveldzeil en zeilen voor werpheuvel etc. ook een zeil voor de bullpens wordt
aanbevolen.
Aanbevolen wordt, zeilen te gebruiken met ruime afmetingen, opdat geen water over de rand
op het gravel kan stromen.
De zeilen dienen op een juiste wijze te worden opgeborgen zodat ze gemakkelijk kunnen
worden gepakt voor gebruik en bij opslag geen hinder veroorzaken op het speelveld.

13.0

Onderhoud speelveld en accommodatie

13.1 Onderhoud en netheid van het speelveld en de accommodatie
Het clubhuis en de gehele accommodatie dienen schoon en opgeruimd te zijn, recent geverfd
en geen afval waar het niet hoort. Elk speelveld dient over een onderhoudsprogramma te
beschikken voor reparaties en onderhoud, waardoor het een professionele sfeer uitademt.
13.2 Onderhoud speelveld
Het speelveld dient te worden onderhouden op een professionele manier. Al het mogelijke
dient te worden gedaan om de veiligheid van de spelers en goed verloop van het spel te
verzekeren.
De onderhoudsmensen moeten geschoold zijn en de juiste gereedschappen hebben om het
onderhoud professioneel uit te voeren conform de IBAF normen. Spijkerplanken, schermen,
stampers, harken en bezems zijn aanbevolen voor het onderhoud van alle gravel delen. Goed
materieel en gereedschap voor grasonderhoud (maaiers, tractoren, enz.) dient te worden
gebruikt, en een goed onderhoudsprogramma voor het speelveld dient aanwezig te zijn en te
worden gevolgd. Vooraf gaande aan het toernooi of de wedstrijd dient een controle op
werkzaamheid en onderhoud op het materieel te worden uitgevoerd.
Als tijdens de evaluatierondgang vooraf, afwijkingen worden geconstateerd, dient de
toernooileiding deze afwijkingen te herstellen en eventueel door de KNBSB aanbevolen
professionals in te huren voor de uitvoering.
Het honkbalspel valt of staat met het weer. Het is daarom verplicht een
weersinformatiesysteem te hebben op de accommodatie. Dit systeem dient de
weersverwachting te geven zodat bij te verwachten neerslag vooraf maatregelen kunnen
worden genomen, zoals het vooraf afdekken van het speelveld.
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13.2.1 Materieel en herstellen van schade aan het speelveld
De werpheuvel, slagperken en catcherperk dienen voor elke wedstrijd opnieuw in de goede
vorm te worden gebracht d.m.v. de daarvoor specifieke materialen zoals klei en het opnieuw
aanstampen van het oppervlak. De halfverharding voor de werpheuvel dient de vastheid te
hebben van klei met de samenstelling 50% leem/klei, 40% zand en 10% slib.
Het binnenveld zal een halfverharding moeten hebben met de vastheid van 40% klei, 50%
zand en 10% slib.
De grasmat moet vrij zijn van onkruid en vlak zijn (zonder golven). Maaimachines moeten
minimaal drie maaikooien hebben. Al het gras in het speelveld dient een goed ontwikkelde
grasmat te zijn met een gezond wortelstelsel (wortellengte 10 cm). Het plaatselijk
organisatiecomité dient in haar voorstel voor het organiseren van het toernooi of de wedstrijd
het onderhoudsprogramma van het speelveld toe te voegen.
Het materiaal van de waarschuwingsstrook dient volgens de normen van NOC*NSF te zijn
opgebouwd. De bovenlaag mag niet grover zijn dan korrels tot 6 mm.
Elk speelveld dient de beschikking te hebben over het noodzakelijke onderhoudsmaterieel,
zoals beschermzeilen voor op het gras, pitchers matten, fungocirkels, oefenslag matten, enz.
13.2.2 Onderhoudsmateriaal voor het speelveld
Elke accommodatie dient een voldoende hoeveelheid van waterabsorberend materiaal
voorhanden te hebben om op elk moment het speelveld weer in conditie te brengen. Het
materiaal moet de goedkeuring hebben van de IBAF en KNBSB. Een chemisch materiaal of
kattenbak korrels of, verkalkte klei zoals Diamond pro, waterabsorberend materiaal kan
worden gebruikt om zeer vochtige delen weer stabiel te maken. Zand mag niet worden
gebruikt als enig drogend middel op het speelveld.
Alle speelvelden dienen de beschikking te hebben over materiaal en materieel om de lijnen te
trekken.
13.2.3 Opmaak van het speelveld
Het hele speelveld dient te worden aangelegd overeenkomstig de eisen die beschreven zijn in
hoofdstuk 1.04 tot en met 1.08 van de officiële honkbalspelregels.
13.2.4 Beregening installatie
Een beregeningsinstallatie voor elk speelveld is verplicht. Een systeem dat het hele speelveld
bestrijkt wordt aanbevolen. Watertoevoerleidingen van 1½ ‘’ met tappunten achter de
thuisplaat en het 2e honk voor het besproeien van het halfverhard binnenveld wordt
aanbevolen. Het wordt aanbevolen een werkend automatisch beregeningssysteem dat het
gehele speelveld in delen kan beregenen. Dit geldt voor alle speelvelden die worden gebruikt.
13.2.5 Drainagesysteem
Het wordt aanbevolen om, indien de grondslag daarom vraagt, een drainagesysteem onder het
speelveld te hebben. Het systeem dient vakkundig te zijn aangelegd.
Optimale horizontale afwatering door een helling van het speelveld van 0,5% vanuit de voet
van de werpheuvel en de as van het speelveld naar de waarschuwingsstrook toe tot buiten het
speelveld wordt aanbevolen.
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