REGELKAART HONKBAL U21 (JUNIOREN) 2022
Deze regelkaart is een weergave van de bepalingen in het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport, hoofdstuk 8, Honkbal
Jeugd specifieke bepalingen. Mochten er verschillen zijn, dan is de inhoud van het reglement altijd leidend.
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Klassen

1e, 2e, 3e en 4e klasse

Algemeen
(artikel 8.1)

• Voor speler geldt de leeftijd die hij
voor 1 oktober in competitiejaar
bereikt.
• Jongens en meisjes zijn toegestaan.
• Minder dan negen spelers? -> Aan
slag wordt niet gewerkt met de
"automatische nul". Slagvolgorde
wordt altijd gehandhaafd.
• Een team mag (een) speler(s) "lenen"
van de tegenpartij.

Leeftijden
(artikel 8.2)

Drie leeftijdscategorieën:
• U12 (Pupillen): tot en met 12 jaar.
• U15 (Aspiranten): tot en met 15 jaar.
• U21 (Junioren): tot en met 21 jaar.

Dispensatie
(artikel 8.3)

• Alleen naar een jongere
leeftijdscategorie.
• In de 1e klasse kan per team voor
maximaal een speler dispensatie
worden aangevraagd. Voor het team
gelden dan wel beperkingen, zie het
RvW Verenigingssport.
• In de 2e klasse en lager kan per team
voor maximaal drie spelers
dispensatie worden aangevraagd.
• Alleen dispensatie voor eerstejaars
dispensatiespelers.
• Een dispensatiespeler mag niet als
werper of achtervanger optreden.

Speelveld
(artikel 8.4)

• Honkafstand: 27,50 meter.
• Werpafstand: 18,45 meter.

Knuppel
(artikel 8.5)

Met ingang van seizoen 2020 staat de
KNBSB alleen USA Batstandardknuppels toe in de leeftijdscategorieën
U12 en U15. Dit betekent dat vanaf
seizoen 2020 elke knuppel moet zijn
voorzien van het USA Bat-logo. In de
leeftijdscategorie U21 zijn naast de USA
batstandard knuppels ook de BBCORknuppels toegestaan.

Speelbal
(artikel 8.6)

• 9,0 inch leren bal.

Wedstrijd
(artikel 8.7)

1e klasse:
• Enkele wedstrijd van 9 innings,
waarbij na 150 minuten geen nieuwe
inning wordt begonnen.
• Mercy rule: na 7 volledige innings
voorsprong van 10 punten of meer.
2e, 3e en 4e klasse:
• Enkele wedstrijd van 9 innings,
waarbij na 120 minuten geen nieuwe
inning wordt begonnen.

Werper en
achtervanger
(artikel 8.8)

• Coach van de thuisspelende ploeg is
verantwoordelijk voor het (laten)
registreren van het aantal geworpen
ballen van zowel het thuis- als
uitspelende team.
• Maximale Pitch Count bereikt: de
slagbeurt van de slagman mag
worden afgemaakt.
• Werper mag maximaal 90 ballen
gooien.
• De volgende rustperiodes gelden:
i. 1-25 ballen – er geldt geen
verplichte rustdag.
ii. 26-50 ballen – er geldt een rust
van een volledige dag.
iii. 51-75 ballen – er geldt een rust
van twee volledige dagen.
iv. 76-90 ballen – er geldt een rust
van drie volledige dagen.
• Speler mag in maximaal 5 innings als
achtervanger optreden.

Aangewezen
slagman, onbeperkt wisselen en
alle spelers in
slagvolgorde
(artikel 8.9)

• DH-regel is niet van toepassing.
• Werper mag éénmalig terugkeren in
dezelfde of aansluitende inning.
• 2e, 3e en 4e klasse: Onbeperkt
wisselen. Alle spelers staan in de
slagvolgorde en mogen onbeperkt in
en uit het veld worden gewisseld.

Bescherming van
spelers
(artikel 8.11)

Het Bondsbestuur adviseert:
• een speler in alle Pupillen- en
Aspirantenklassen geen schoenen
met metalen spikes of metalen
noppen te gebruiken.
• een achtervanger tijdens de
wedstrijdvoorbereiding, tussen de
innings en in de wedstrijd het
volgende beschermende materiaal te
dragen: masker, borst-bescherming,
beenbescherming, helm met
keelbeschermer.
• elke werper en binnenvelder een
gezichtsmasker te dragen.
• jongens een cup te dragen.

Protesten
(artikel 7.1)

Protesten bij Honkbal Jeugdwedstrijden zijn niet toegestaan.
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