
 

 

Van:  Competitiezaken 
Datum:  23 april 2021 
Onderwerp: Wijzigingen in Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2021 
 
 
Voor u ligt een overzicht met wijzigingen in het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2021. 

1. Nieuwe benamingen van de seniorenklassen zijn in het document doorgevoerd (onder ander pagina 5). 
2. De verschillende competitiesoorten zijn verder uitgesplitst en uitgewerkt (zie pagina 5 en 6) en in het hele 

document doorgevoerd. 
3. Diverse kleine wijzigingen (tekstueel, verplaatsing) zijn doorgevoerd. 
4. Artikel 4.8 – Vast spelen in een team: Het onderscheid in functie tussen werper of speler wordt uit het 

reglement verwijderd, omdat dit onderscheid in de competitiecontrole niet is te maken. Daarvoor 
ontbreekt het namelijk aan een juiste, consequente registratie van spelersfuncties in het DWF. 

5. Artikel 4.8 – Vast spelen in een team: De genoemde aantallen wedstrijden bij Softbal zijn gewijzigd. Deze 
zijn voortgekomen uit het in 2020 ontwikkelde plan ‘Softbal Dames Gesloten Klassen vanaf 2021’. Als 
uitkomst van dit plan is ook artikel 4.8 lid c2 komen te vervallen. 

6. Artikel 4.9 – Teamformulier en Play-by-Play: Naar aanleiding van het in gebruik nemen van een nieuw 
scorerprogramma zijn enkele wijzigingen in dit artikel doorgevoerd. 

7. Artikel 4.10 - NON EU-speelsters in de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse en 1e klasse: Het 
Bondsbestuur heeft besloten in het belang van het Nederlandse softbal en de talentontwikkeling van met 
name Nederlandse pitchers om deze regel in te stellen. 

8. Artikel 6.9 – Knuppels: Binnen de KNBSB is het al jaren gebruikelijk dat knuppels die in de Fastpitch 
Softbal Dames Hoofdklasse en 1e klasse (voorheen Golden League en Silver League) worden gebruikt niet 
op de ASA non-approved bat list mogen voorkomen. Het gebruik van deze lijst conflicteert met de 
spelregels softbal. De KNBSB heeft daarom besloten met ingang van seizoen 2022 een andere knuppellijst 
te hanteren: de WBSC-knuppellijst. 

a. Waarom gaat deze wijziging pas per 2022 in? Uit een analyse is gebleken dat in 2020 zo’n 60 van 
de 200 gebruikte knuppels in de Hoofdklasse volgens de WBSC-lijsten moeten zouden worden 
afgekeurd. Dat kunnen we zo vlak voor de competitiestart niet maken. Daarom wordt deze 
wijziging aangekondigd om per 2022 te worden ingevoerd. 

9. Artikel 6.12 - Staken wedstrijd: Het Bondsbestuur heeft in het najaar 2020 in een evaluatiegesprek met de 
Commissie Strafzaken, de Commissie van Beroep Strafzaken en Competitiezaken geconstateerd dat de 
oordeelsvorming over de schuldigheid aan een gestaakte wedstrijd ten onrechte bij de afdeling 
Competitiezaken lag. Door deze aanpassing in het Reglement van Wedstrijden en een aanpassing in het 
Tuchtreglement KNBSB wordt deze oordeelsvorming voortaan bij de daartoe behorende tuchtinstanties 
van de KNBSB belegd. 

10. De pilot die in 2021 in de Honkbal Pupillen 3e klasse wordt gehouden (zie pagina 49) en de pilot in de 
Fastpitch Softbal Aspiranten (pagina 57) zijn beide in het reglement benoemd.  

11. Artikel 10.1 – Opleidingsvergoeding Honkbal en Fastpitch Softbal: In 2020 is voor de eerste keer ervaring 
opgedaan met deze nieuwe regeling. Op basis van die ervaringen zijn wat wijzigingen/verduidelijkingen in 
de tekst opgenomen. 

 
Regeling bij voortijdig beëindigen van een competitie 
Het Bondsbureau werkt nog aan een voorstel over een regeling bij voortijdig beëindigen van een competitie. Deze 
regeling wordt ontwikkeld naar aanleiding van de bijzondere situatie in 2020 waarbij door de coronacrisis de 
honkbal- en softbalcompetities voortijdig moesten worden afgebroken. Er bestaan nog geen reglementaire 
bepalingen op basis waarvan kampioenen, promovendi/degradanten, et cetera konden worden bepaald. 


