REGELKAART PILOT SOFTBAL ASPIRANTEN ENKELS 2021
Deze regelkaart is een weergave van de bepalingen in het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport, Hoofdstuk 9: Softbal
Jeugd specifieke bepalingen, aangevuld met extra bepalingen ten behoeve van deze pilot.
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• Coaches en scheidsrechters zetten zich
in om de wedstrijd leuk te maken voor
de speelsters en zichzelf!
• Onderstaande spelregels kunnen
worden gebruikt tijdens reguliere
competitiewedstrijden in periode 1 en
3. Tijdens toernooien kunnen er
afwijkende regels worden afgesproken
(zie draaiboek toernooien).
• Kun je onderling afspraken maken die
de wedstrijd leuker maken, DOEN!
• Aan deze competitie mag alleen door
meisjes worden deelgenomen.
• Minder dan negen speelsters?
- Aan slag wordt niet gewerkt met de
’automatische nul‘. Slagvolgorde blijft
altijd gehandhaafd.
- Een team mag speelsters ‘lenen‘ van
de tegenpartij.
• Het uitwisselen van speelsters tussen
teams is mogelijk bij grote
niveauverschillen.
• Speelsters: tot en met 15 jaar.
• Voor speelster geldt de leeftijd die zij
voor 1 oktober in het competitiejaar
bereikt.
• Alleen nodig naar een jongere
leeftijdscategorie.
• Per team voor maximaal drie
speelsters.
• Alleen voor eerstejaars
dispensatiespeelsters.
• Dispensatiespeelster mag niet als
werpster of achtervangster optreden.
• Honkafstand: 18,29 meter.
• Werpafstand: 11,50 meter.
• Een knuppel moet voldoen aan de
Officiële Spelregels Softbal.
• Lengte maximaal 33 inches.
• 11 inch gele leren bal.
• Bij vochtige weersomstandigheden
mag met een gele vinyl bal met
opgestikte naad worden gespeeld.
• Enkele wedstrijd waarbij na 90 minuten
geen nieuwe inning wordt begonnen.
• Tijdens toernooien kan de speelduur
variëren.

Werpster en
achtervangster
Onbeperkt
wisselen en alle
speelsters in
slagvolgorde
Wisselen na 5e run
in een inning

Startcount,
honklopen en
coachpitch

Een werpster mag maximaal drie innings
per wedstrijd werpen, met een maximum
van zes innings per dag.
Alle speelsters staan in de slagvolgorde en
mogen onbeperkt in en uit het veld
worden gewisseld zolang de
oorspronkelijke slagvolgorde wordt
gehandhaafd.
• Er wordt gewisseld als:
- Drie speelsters zijn uitgemaakt.
- Aan het einde van de slagbeurt
waarin de 5e run wordt gescoord. Als
in dezelfde actie waarin de 5e run
wordt gescoord ook een 6e, 7e en 8e
run wordt gescoord dan tellen die
run(s) mee in de stand van de
wedstrijd.
• Alle slagvrouwen starten met 1 slag en
1 wijd.
• De slagvrouw is uit wanneer zij 3-slag
krijgt. Achtervangster hoeft de derde
slagbal niet te vangen. Het spel is
echter niet dood en een honkloopster
mag op eigen risico één of meer
honken verder gaan.
• Na drie keer 4-wijd in dezelfde inning
geldt de coachpitch-regel (zie
onderstaande over coachpitch).
• Bij geraakt werpster kan de slagvrouw
kiezen tussen een vrije loop of
maximaal twee slagpogingen op een
door haar coach te werpen bal.
• Honkloopster mag het honk verlaten,
nadat de bal in contact is geweest met
de knuppel of wanneer de geworpen
bal thuisplaat passeert. Honkloopster
die het honk te vroeg verlaat, krijgt een
waarschuwing en moet terug naar het
honk. Wanneer dezelfde loopster in
dezelfde inning nogmaals deze regel
overtreedt, wordt zij uitgegeven.
• Op een doorgeschoten bal kan de
honkloopster slechts één honk verder
gaan. Je kunt dus scoren op een
doorgeschoten bal.
• Slagbeurt eindigt als een honkloopster
géén poging meer doet om verder te
komen.
• Het is toegestaan een vierde
buitenveldspeelster op te stellen.
• De binnenhoogregel en de regel voor
opzettelijk laten vallen van een vangbal
zijn niet van toepassing.

COACHPITCH:
• Bij 4-wijd krijgt slagvrouw maximaal
drie slagpogingen op door haar coach
te werpen bal. Van aantal slagpogingen
wordt oorspronkelijke aantal (op
moment van 4-wijd al gekregen) slag
afgetrokken.
• Coach dient bal te werpen vanaf een
afstand tussen 8 en 11 meter) op de lijn
tussen thuisplaat en tweede honk,
waarbij de wijze van werpen vrij is.
• Wordt de coach door een geslagen bal
geraakt, dan is het spel dood.
Slagvrouw krijgt het eerste honk.
Honkloopsters blijven op hun honk,
tenzij gedwongen loop.
• Op de coachpitch mag geen stootslag
worden neergelegd.
Toelichting:
• Coachpitch moet door scheidsrechter
worden beoordeeld en kan ook 3-slag
opleveren.
• Coachpitch moet door achtervangster
in volledige ‘bepakking‘ worden
ontvangen.
• Bij de derde slagpoging tellen de
gebruikelijke regels ten aanzien van
foutslagen. Een fout geslagen bal
resulteert in dit geval dus in een
hernieuwde derde slagpoging.

Bescherming van
speelsters

Protesten

Volgens de Officiële Spelregels Softbal
2018-2021 mogen metalen spikes in geen
enkele jeugdklasse worden gebruikt.
Het Bondsbestuur adviseert:
• Elke achtervangster een helm voorzien
van oorbeschermers te dragen.
• Elke werpster en binnenveldster een
gezichtsmasker te dragen.
• Honkcoaches een helm te dragen.
Protesten bij Softbal Jeugd-wedstrijden
zijn niet toegestaan.

Versie: 23 februari 2021

