Spelregelwijzigingen KNBSB 2022
MLB wijzigingen 2021
Rule 6.01(a)(1)
Amended Rule 6.01(a)(1) to include situations where a dropped pitch (not on a third strike) is
inadvertently deflected.

Tekst KNBSB 2021:
6.01 – Hinderen, Obstructie, en Botsing met de achtervanger
(a) Hinderen slagman of honkloper
Het is hinderen door een slagman of een honkloper wanneer:
(1) Na de derde slag die niet gevangen wordt door de achtervanger, de slagman-honkloper
duidelijk de achtervanger hindert bij diens poging om de bal te spelen. De slagmanhonkloper is uit, de bal is dood, en alle andere lopers keren terug naar het honk dat het
laatst door hen reglementair was aangeraakt op het moment van de worp;
Toelichting Regel 6.01(a)(1): Indien de geworpen bal afketst van de achtervanger of
scheidsrechter en vervolgens de slagman-honkloper raakt, wordt dit niet gezien als hinderen,
tenzij, naar het oordeel van de scheidsrechter, de slagman-honkloper duidelijk de achtervanger
hindert in diens poging om de bal te spelen.
Tekst KNBSB 2022:
6.01 – Hinderen, Obstructie, en Botsing met de achtervanger
(a) Hinderen slagman of honkloper
Het is hinderen door een slagman of een honkloper wanneer:
(2) Na de derde slag die niet gevangen wordt door de achtervanger, de slagman-honkloper
duidelijk de achtervanger hindert bij diens poging om de bal te spelen. De slagmanhonkloper is uit, de bal is dood, en alle andere lopers keren terug naar het honk dat het
laatst door hen reglementair was aangeraakt op het moment van de worp. Als een worp
die niet wordt gevangen in de buurt van de thuisplaat blijft en deze per ongeluk van
richting wordt veranderd door de slagman of scheidsrechter, is de bal dood, en alle
lopers keren terug naar het honk dat het laatst door hen reglementair was aangeraakt
op het moment van de worp (maar als dit de derde slag was, dan is de slagman uit).
Toelichting Regel 6.01(a)(1): Indien de geworpen bal afketst van de achtervanger of
scheidsrechter en vervolgens de slagman-honkloper raakt, wordt dit niet gezien als hinderen,
tenzij, naar het oordeel van de scheidsrechter, de slagman-honkloper duidelijk de achtervanger
hindert in diens poging om de bal te spelen.

MLB wijzigingen 2020
Rule 3.03(e)
Amended Rule 3.03(e) to prohibit pitchers from wearing sleeves that are white, gray, or in the
judgment of the umpire, distracting in any manner.

Tekst KNBSB 2021:
3.03 – Uniformen
…
(e) Mouwlengten mogen bij de verschillende spelers variëren, maar de mouwen van elke speler
afzonderlijk dienen van ongeveer dezelfde lengte te zijn. Een speler mag geen gespleten of
ingeknipte mouwen hebben; evenmin mag aan de mouwen franje worden bevestigd.
Tekst KNBSB 2022:
3.03 – Uniformen
…
(e) Mouwlengten mogen bij de verschillende spelers variëren, maar de mouwen van elke speler
afzonderlijk dienen van ongeveer dezelfde lengte te zijn. Een speler mag geen gespleten of
ingeknipte mouwen hebben, evenmin mag aan de mouwen franje worden bevestigd. Een
werper mag geen mouwen dragen die wit, grijs, noch, naar de mening van de scheidsrechter,
op wat voor manier dan ook afleidend zijn.

Rule 5.07(a) Comment
Amended Rule 5.07(a) Comment to indicate that a second step towards home plate by the pitcher
should be treated as an illegal pitch when there are no runners on base.

Tekst KNBSB 2021:
Toelichting Regel 5.07(a): Werpers mogen de werpplaat loslaten nadat zij het teken hebben
ontvangen, maar zij mogen niet snel op de werpplaat stappen en werpen. Dit moet door de
scheidsrechter worden beoordeeld als een snelle worp. Wanneer de werper van de plaat stapt,
moet hij zijn handen langs de zijden van zijn lichaam laten vallen.
Het moet werpers niet worden toegestaan van de werpplaat te stappen na ieder teken.
De werper mag met geen van zijn voeten een tweede stap zetten naar de thuisplaat of op enige
andere wijze zijn steunvoet herplaatsen tijdens het uitvoeren van de worp. Als er een loper of
meerdere lopers op het honk zijn dan is dit een schijn in overeenstemming met Regel 6.02(a);
indien er geen lopers op de honken zijn dan is dit een onreglementaire worp in
overeenstemming met Regel 6.02(b).
Tekst KNBSB 2022:
Toelichting Regel 5.07(a): Werpers mogen de werpplaat loslaten nadat zij het teken hebben
ontvangen, maar zij mogen niet snel op de werpplaat stappen en werpen. Dit moet door de
scheidsrechter worden beoordeeld als een snelle worp. Wanneer de werper van de plaat stapt,
moet hij zijn handen langs de zijden van zijn lichaam laten vallen.
Het moet werpers niet worden toegestaan van de werpplaat te stappen na ieder teken.
De werper mag met geen van zijn voeten een tweede stap zetten naar de thuisplaat of op enige
andere wijze zijn steunvoet herplaatsen tijdens het uitvoeren van de worp. Als er een loper of
meerdere lopers op het honk zijn dan is dit een schijn in overeenstemming met Regel 6.02(a);
indien er geen lopers op de honken zijn dan moet dit worden beoordeeld als een
onreglementaire worp in overeenstemming met Regel 6.02(b).

Rule 5.09(a)(2) Comment
Amended Rule 5.09(a)(2) Comment to state that a foul tip can be caught after striking any part of the
catcher’s body or paraphernalia.

Tekst KNBSB 2021:
Toelichting Regel 5.09(a)(2): ‘Reglementair gevangen’ betekent in de handschoen van de
achtervanger voordat de bal de grond raakt. Het is niet reglementair indien de bal in kleding
of uitrusting van de achtervanger blijft steken; of indien de bal de scheidsrechter raakt en
daarna bij het terugspringen door de achtervanger wordt gevangen.
Wanneer een fout tip eerst de handschoen van de achtervanger raakt en de bal dan doorschiet
en met beide handen tegen het lichaam of de bodyprotector van de achtervanger door hem
wordt gevangen, voordat de bal de grond raakt, telt dit als slag en als het de 3e slagbal is, is
de slagman uit. Als de bal na een fout tip tegen het lichaam of de bodyprotector van de
achtervanger wordt gedrukt geldt dit als een vang, vooropgesteld dat de bal eerst de hand of
handschoen van de achtervanger heeft geraakt.
Tekst KNBSB 2022:
Toelichting Regel 5.09(a)(2): ‘Reglementair gevangen’ betekent in de handschoen van de
achtervanger voordat de bal de grond raakt. Het is niet reglementair indien de bal in kleding
of uitrusting van de achtervanger blijft steken; of indien de bal de scheidsrechter raakt en
daarna bij het terugspringen door de achtervanger wordt gevangen.
Wanneer een fout tip eerst een deel van het lichaam of uitrusting van de achtervanger raakt
en de bal dan met hand of handschoen tegen het lichaam of de bodyprotector van de
achtervanger door hem wordt gevangen, voordat de bal de grond raakt, telt dit als slag en als
het de 3e slagbal is, is de slagman uit.

Rule 5.10(g)
Amended Rule 5.10(g) to specify that the Three-Batter Minimum has been adopted for use at the
Major League level.
Added Rule 5.10(g) Comment to illustrate the qualifications required for a batter’s plate appearance
to count towards the Three-Batter Minimum.

Tekst KNBSB 2021:
5.10 – Vervangingen en werpers wissels (inclusief bezoeken aan de werpheuvel)
(g) Indien de werper wordt vervangen, moet de invaller-werper naar de persoon dan aan slag, of
een invaller voor deze, blijven werpen totdat deze slagman uitgemaakt is of het eerste honk
heeft bereikt, of totdat er van de slagpartij drie man uit zijn. Dit geldt niet indien deze invallerwerper een blessure oploopt of onwel raakt waardoor hij, naar de mening van de
plaatscheidsrechter, niet langer in staat is om te werpen.
Tekst KNBSB 2022:
5.10 – Vervangingen en werpers wissels (inclusief bezoeken aan de werpheuvel)
(g) De startende werper of enige invaller-werper is verplicht om te werpen naar een minimum
van drie opeenvolgende slagmensen, inclusief de persoon dan aan slag (of enige invaller voor
deze), totdat deze slagmensen zijn uitgemaakt of het eerste honk hebben bereikt, of totdat er
van de slagpartij drie man uit zijn. Dit geldt niet indien de startende werper of deze invallerwerper een blessure oploopt of onwel raakt waardoor hij, naar de mening van de
plaatscheidsrechter, niet langer in staat is om te werpen.
Toelichting 5.10(g): Om als een van de drie opeenvolgende slagmensen in aanmerking te
komen, moet de slagman zijn slagbeurt voleindigen, welke alleen eindigt wanneer de slagman
is uitgemaakt of honkloper is geworden. Als er van de slagpartij drie man uit zijn voordat enige
invaller-werper zijn eerste drie opvolgende slagmensen heeft voltooid, dan mag de werper
vervangen worden tussen de innings; maar, indien hij terugkomt voor de volgende inning,
moet hij blijven werpen naar zoveel slagmensen als nodig is om te voldoen aan de eis van drie
opvolgende slagmensen, waarbij alle slagmensen meetellen die een slagbeurt voleindigden bij
deze werper in de vorige inning (oftewel als er nul slagmensen een slagbeurt voleindigen bij
deze werper in inning 1, dan moet hij drie slagmensen een slagbeurt laten voleindigen in inning
2; als er één slagman een slagbeurt voleindigt bij deze werper in inning 1, dan moet hij twee
slagmensen een slagbeurt laten voleindigen in inning 2; als er twee slagmensen een slagbeurt
voleindigen bij deze werper in inning 1, dan moet hij één slagman een slagbeurt laten
voleindigen in inning 2). Een opzettelijk vier wijd telt mee voor het behalen van het benodigde
aantal slagmensen. Het uitmaken van een loper op de honken middels een pick-off voldoet niet
aan de eis voor het minimum aantal slagmensen, maar zou het mogelijk maken om de werper
vroegtijdig te vervangen als de inning eindigt als gevolg van de nul gemaakt door de pick-off.

Alleen voor de KNBSB Toelichting Regel 5.10(g) (afkomstig uit Toelichting Regel 7.02(c)):
Als direct voorafgaand aan het opschorten van een wedstrijd, een werper niet heeft
voldaan aan de eis te werpen naar drie opeenvolgende slagmensen zoals beschreven in

Regel 5.10(g), dan mag deze werper, op het moment dat de opgeschorte wedstrijd later
wordt hervat, doorgaan als werper, maar is dit niet verplicht. Echter, als hij het
opgeschorte deel van de wedstrijd als werper start, dan zal hij moeten blijven werpen
totdat hij heeft voldaan aan de eis te werpen naar drie opeenvolgende slagmensen zoals
beschreven in Regel 5.10(g); en, als hij het opgeschorte deel van de wedstrijd niet start,
dan zal hij worden beschouwd te zijn vervangen en mag niet meer opnieuw deelnemen
aan deze wedstrijd.

Rule 5.10(i) Note
Added Rule 5.10(i) Note to specify that the substitute batter exception does not apply to substitute
pitchers who return for subsequent innings without having satisfied the Three-Batter Minimum.

Tekst KNBSB 2021:
5.10 – Vervangingen en werpers wissels (inclusief bezoeken aan de werpheuvel)
(i) Indien een werper die al aan de wedstrijd deelneemt over de foutlijn gaat om zijn plaats op
de werpplaat in te nemen, moet hij naar de eerste slagman werpen, totdat deze slagman is
uitgemaakt of het eerste honk heeft bereikt, tenzij de slagman wordt vervangen, of deze
werper een blessure oploopt of onwel raakt waardoor hij, naar de mening van de
plaatscheidsrechter, niet langer in staat is om te werpen. Indien de werper aan het einde van
de inning op de honken staat of aan slag staat en niet terugkeert naar de dug-out nadat de
inning is afgelopen, de werper is dan niet verplicht om naar de eerste slagman van de inning
te werpen totdat hij contact maakt met de werpplaat om met zijn ingooiballen te beginnen.
Tekst KNBSB 2022:
5.10 – Vervangingen en werpers wissels (inclusief bezoeken aan de werpheuvel)
(i) Indien een werper die al aan de wedstrijd deelneemt over de foutlijn gaat om zijn plaats op
de werpplaat in te nemen, moet hij naar de eerste slagman werpen, totdat deze slagman is
uitgemaakt of het eerste honk heeft bereikt, tenzij deze slagman wordt vervangen, of deze
werper een blessure oploopt of onwel raakt waardoor hij, naar de mening van de
plaatscheidsrechter, niet langer in staat is om te werpen. Indien de werper aan het einde van
de inning op de honken staat of aan slag staat en niet terugkeert naar de dug-out nadat de
inning is afgelopen, de werper is dan niet verplicht om naar de eerste slagman van de inning
te werpen totdat hij contact maakt met de werpplaat om met zijn ingooiballen te beginnen.
N.B.: Indien de eerste slagman van de volgende inning wordt vervangen, dan kan de invallerwerper niet worden vervangen op basis van Regel 5.10(i), als deze nog niet heeft voldaan aan
de eis te werpen naar drie opeenvolgende slagmensen zoals beschreven in Regel 5.10(g). Dus,
een werper die aan het einde van de inning waarin hij is ingebracht niet heeft voldaan aan de
eis te werpen naar drie opeenvolgende slagmensen, moet nog steeds voldoen aan deze
verplichting, ongeacht de keuze van de tegenpartij om een nieuwe slagman in te brengen in
plaats van eerste slagman van de eerstvolgende inning.

Rule 5.10(m)
Amended Rule 5.10(m) to clarify that that the pitcher must come out of the game as a result of an
illegal Mound Visit upon the completion of three batters or the end of the inning, whichever comes
first.

Tekst KNBSB 2021:
5.10 – Vervangingen en werpers wissels (inclusief bezoeken aan de werpheuvel)

(m) Limitatie van het aantal bezoeken aan de werpheuvel per wedstrijd
(4) Handhaving van de limitatie in het aantal werpheuvel bezoeken. Een manager of coach
die de foutlijn over gaat op weg naar de werpheuvel nadat zijn team alle bezoeken aan
de werpheuvel heeft opgebruikt moet de werper vervangen, tenzij dit gebeurt tijdens
de eerste slagman van een invaller-werper, in welk geval de invaller zal blijven werpen
tot het einde van de slagbeurt van deze slagman in overeenstemming met Regel 5.10(g).
Indien een manager of coach van mening is dat een uitzondering op de werpheuvel
bezoek regel van toepassing is, dan moet hij met de scheidsrechter overleggen voordat
hij de foutlijn over gaat. In situaties waarin een team gedwongen wordt om een
onbedoelde werpers wissel te maken volgens deze regel, en er is geen nieuwe werper
aan het ingooien, dan zal de manager of coach die de regel overtrad door het aantal
toebedeelde werpers bezoeken te overschrijden uit het veld worden gestuurd. De
scheidsrechter kan de invaller-werper extra tijd geven om zich voor te bereiden op de
wedstrijd.
…
Tekst KNBSB 2022:
5.10 – Vervangingen en werpers wissels (inclusief bezoeken aan de werpheuvel)
(m) Limitatie van het aantal bezoeken aan de werpheuvel per wedstrijd
(4) Handhaving van de limitatie in het aantal werpheuvel bezoeken. Een manager of coach
die de foutlijn over gaat op weg naar de werpheuvel nadat zijn team alle bezoeken aan
de werpheuvel heeft opgebruikt moet de werper vervangen, tenzij de werper nog niet
heeft geworpen naar een minimum van drie opeenvolgende slagmensen in
overeenstemming met Regel 5.10(g), in welk geval de werper zal blijven werpen tot hij
het werpen naar zijn eerste drie opeenvolgende slagmensen heeft voltooid (of tot het
einde van de inning), in overeenstemming met Regel 5.10(g). Indien een manager of
coach van mening is dat een uitzondering op de werpheuvel bezoek regel van
toepassing is, dan moet hij met de scheidsrechter overleggen voordat hij de foutlijn over
gaat. In situaties waarin een team gedwongen wordt om een onbedoelde werpers
wissel te maken volgens deze regel, en er is geen nieuwe werper aan het ingooien, dan
zal de manager of coach die de regel overtrad door het aantal toebedeelde werpers
bezoeken te overschrijden uit het veld worden gestuurd. De scheidsrechter kan de
invaller-werper extra tijd geven om zich voor te bereiden op de wedstrijd.
…

Rule 6.01(a)
Amended Rule 6.01(a) dictating who the next batter is following a runner being declared out for
interference on a foul batted ball.

Tekst KNBSB 2021:
6.01 – Hinderen, Obstructie, en Botsing met de achtervanger
(a) Hinderen slagman of honkloper

…
(10) Hij verzuimt een veldspeler te ontwijken die tracht een geslagen bal te spelen, of
opzettelijk hindert bij een aangegooide bal, vooropgesteld dat indien twee of meer
veldspelers trachten een geslagen bal te spelen en de loper met één of meer van hen in
aanraking komt, de scheidsrechter moet beslissen welke veldspeler recht heeft op
bescherming onder deze regel. Hij moet de loper niet uitgeven wegens het in contact
komen met een andere veldspeler dan die welke naar de mening van de scheidsrechter
de geslagen bal moest spelen. De scheidsrechter zal de loper uitgeven in
overeenstemming met Regel 5.09(b)(3). Als de slagman-honkloper niet wordt geacht
een veldspeler gehinderd te hebben die tracht een geslagen bal te spelen, en als het
hinderen door een honkloper niet geacht wordt opzettelijk te zijn, dan zal de slagmanhonkloper recht krijgen op het eerste honk;
Tekst KNBSB 2022:
6.01 – Hinderen, Obstructie, en Botsing met de achtervanger
(a) Hinderen slagman of honkloper
…
(10) Hij verzuimt een veldspeler te ontwijken die tracht een geslagen bal te spelen, of
opzettelijk hindert bij een aangegooide bal, vooropgesteld dat indien twee of meer
veldspelers trachten een geslagen bal te spelen en de loper met één of meer van hen in
aanraking komt, de scheidsrechter moet beslissen welke veldspeler recht heeft op
bescherming onder deze regel. Hij moet de loper niet uitgeven wegens het in contact
komen met een andere veldspeler dan die welke naar de mening van de scheidsrechter
de geslagen bal moest spelen. De scheidsrechter zal de loper uitgeven in
overeenstemming met Regel 5.09(b)(3). Als de derde nul gemaakt wordt omdat een
loper wordt uitgegeven voor hinderen bij een foutslag, wordt de slagman-honkloper
geacht zijn slagbeurt te hebben voltooid en de eerste slagman in de volgende inning is
de speler die hem opvolgt in de slagvolgorde (als er minder dan twee nullen zijn, zal de
slagman zijn slagbeurt voltooien). Als de slagman-honkloper niet wordt geacht een
veldspeler gehinderd te hebben die tracht een geslagen bal te spelen, en als het
hinderen door een honkloper niet geacht wordt opzettelijk te zijn, dan zal de slagmanhonkloper recht krijgen op het eerste honk;

Rule 6.01(d) Comment
Amended Rule 6.01(d) Comment defining the actions that would be considered intentional
interference.

Tekst KNBSB 2021:
6.01 – Hinderen, Obstructie, en Botsing met de achtervanger
(d) Onopzettelijk hinderen
…
Toelichting Regel 6.01(d): Voor de personen die hierboven worden uitgezonderd, wordt
verwezen naar de Regels 6.01(b). Zie ook Regels 5.06(c)(2), 5.06(c)(6) en 5.05(b)(4), waarin
hinderen door een scheidsrechter wordt behandeld, en Regel 5.09(b)(3), waarin hinderen door
een honkloper wordt behandeld.
De vraag van opzettelijk of onopzettelijk dient te worden afgemeten naar de handelwijze van
de personen in kwestie. Bijvoorbeeld: Een ballenjongen, terreinknecht, politieagent etc., die
tracht een aangegooide of geslagen bal te ontwijken maar niettemin hierdoor wordt geraakt,
hindert onopzettelijk. Indien hij evenwel tegen de bal schopt, deze opraapt of opzij werkt dient
dit als opzettelijk hinderen te worden beschouwd, ongeacht welke bedoeling hij hiermee had.
Voorbeeld: …
Tekst KNBSB 2022:
6.01 – Hinderen, Obstructie, en Botsing met de achtervanger
(d) Onopzettelijk hinderen
…
Toelichting Regel 6.01(d): Voor de personen die hierboven worden uitgezonderd, wordt
verwezen naar de Regels 6.01(b). Zie ook Regels 5.06(c)(2), 5.06(c)(6) en 5.05(b)(4), waarin
hinderen door een scheidsrechter wordt behandeld, en Regel 5.09(b)(3), waarin hinderen door
een honkloper wordt behandeld.
De vraag van opzettelijk of onopzettelijk dient te worden afgemeten naar de handelwijze van
de personen in kwestie. Bijvoorbeeld: Een ballenjongen, terreinknecht, politieagent etc., die
tracht een aangegooide of geslagen bal te ontwijken maar niettemin hierdoor wordt geraakt,
hindert onopzettelijk. Indien hij echter de bal oppakt, vangt of aanraakt door het opzettelijk
duwen of schoppen van de bal, moet deze handeling beschouwd worden als opzettelijk
hinderen.
Voorbeeld: …

Rule 6.02(d)(4)
Amended Rule 6.02(d)(4) to clarify the penalty for a pitcher engaging in prohibited actions listed in
Rule 6.02(c)(2) through (7) if the offensive manager chooses not to accept the result of the play after
which the violation was noted.

Tekst KNBSB 2021:
6.02 – Onreglementaire handeling van de werper
…
(d) Strafbepaling: Voor overtreding van enig deel van (c)(2) t/m (7):
…
(4) Als de manager van de slagpartij er niet voor kiest om de spelsituatie te accepteren,
dan moet de plaatscheidsrechter een automatische “wijd” afroepen of, indien er
honklopers zijn, een “schijn”;
Tekst KNBSB 2022:
6.02 – Onreglementaire handeling van de werper
…
(d) Strafbepaling: Voor overtreding van enig deel van (c)(2) t/m (7):
…
(4) Als de manager van de slagpartij er niet voor kiest om de spelsituatie te accepteren,
dan moet de plaatscheidsrechter een automatische “wijd” afroepen of, indien er
honklopers zijn, “schijn”;

Rule 6.04(d) Comment
Amended Rule 6.04(d) Comment dictating where a suspended manager, coach, or player may be
both before and during a game.

Tekst KNBSB 2021:
6.04 – Onsportief gedrag
(d) Wanneer een manager, speler, coach of trainer uit het veld wordt gestuurd moet hij hieraan
onmiddellijk gevolg geven en mag hij aan die wedstrijd niet verder deelnemen. Hij moet in de
kleedkamer blijven of het terrein verlaten. Ook kan hij zich verkleden, echter niet in
honkbalkleding, en op de tribune plaatsnemen maar niet in de buurt van de spelersbank of
bullpen van het eigen team.
Toelichting Regel 6.04(d): Wanneer een manager, coach of speler is geschorst mag hij zich niet
in de dug-out bevinden tijdens een wedstrijd.
Tekst KNBSB 2022:
6.04 – Onsportief gedrag
(d) Wanneer een manager, speler, coach of trainer uit het veld wordt gestuurd moet hij hieraan
onmiddellijk gevolg geven en mag hij aan die wedstrijd niet verder deelnemen. Hij moet in de
kleedkamer blijven of het terrein verlaten. Ook kan hij zich verkleden, echter niet in
honkbalkleding, en op de tribune plaatsnemen maar niet in de buurt van de spelersbank of
bullpen van het eigen team.
Toelichting Regel 6.04(d): Wanneer een manager, coach of speler is geschorst mag hij in
uniform gekleed zijn en deelnemen aan de gebruikelijke wedstrijdvoorbereidingen van de
vereniging. Echter, tijdens de wedstrijd zullen geschorste personen niet in uniform gekleed zijn,
zich niet in de dug-out bevinden, en moeten zij uit de buurt blijven van gebieden waar spelers
verwacht worden te zijn tijdens een wedstrijd. Geschorste personen mogen tijdens de wedstrijd
op de tribune plaatsnemen.

Rule 7.02(c) Comment
Amended Rule 7.02(c) Comment outlining pitchers resuming suspended games and their ThreeBatter Minimum requirements.

Tekst KNBSB 2021:
Alleen voor de KNBSB Regel 7.02: Deze regel is niet van toepassing. Zie Reglement van
Wedstrijden.
Tekst KNBSB 2022:
Tekst van de gewijzigde toelichting uit 7.02(c) is toegevoegd aan Regel 5.10(g).
Alleen voor de KNBSB Regel 7.02: Deze regel is niet van toepassing. Zie Reglement van
Wedstrijden.
Dit met uitzondering van de toelichting op Regel 7.02(c) over een opgeschorte wedstrijd en een
werper die nog niet heeft voldaan aan de eis te werpen naar drie opeenvolgende slagmensen
(zie Regel 5.10(g)).

Rule 7.04
Amended Rule 7.04 dictating that game protests are no longer permitted.

Tekst KNBSB 2021:
7.04 – Protesten
Bepalingen over het protesteren tegen scheidsrechterlijke beslissingen welke in strijd zijn met de
spelregels, zijn in het reglement van wedstrijden vastgelegd. Een protest kan nimmer worden
ingediend tegen een feitelijke beslissing van de scheidsrechter.

Toelichting Regel 7.04: Wanneer een team wil protesteren wegens een vermeende verkeerde
toepassing van de spelregels zal dit protest niet worden geaccepteerd tenzij de scheidsrechters
op het moment dat de spelsituatie waartegen wordt geprotesteerd plaatsvindt, en voor de
eerstvolgende geworpen bal, spelactie of poging daartoe, over het voornemen tot protesteren
worden ingelicht.

Alleen voor de KNBSB Toelichting Regel 7.04: Het in de toelichting bepaalde geldt niet, indien
de aangewezen slagman in strijd met Regel 5.11 wordt vervangen. In dat geval is een
reglementair protest mogelijk gedurende de gehele wedstrijd en na afloop daarvan, met
inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 7, art. 7.1 e.v. van het reglement van wedstrijden.

Tekst KNBSB 2022:
7.04 – Protesten
Het protesteren van de wedstrijd zal nimmer worden toegestaan, ongeacht het beklag berust op
feitelijke beslissingen van de scheidsrechter of een bewering dat een scheidsrechter deze
spelregels verkeerd heeft toegepast of anderszins een beslissing heeft gemaakt in strijd met deze
spelregels.

Alleen voor de KNBSB Regel 7.04: In tegenstelling tot hetgeen in Regel 7.04 wordt bepaald
geldt, dat bepalingen over het protesteren tegen scheidsrechterlijke beslissingen welke in strijd
zijn met de spelregels, in het reglement van wedstrijden zijn vastgelegd. Een protest kan
nimmer worden ingediend tegen een feitelijke beslissing van de scheidsrechter.

Alleen voor de KNBSB Toelichting Regel 7.04: Wanneer een team wil protesteren wegens een
vermeende verkeerde toepassing van de spelregels zal dit protest niet worden geaccepteerd
tenzij de scheidsrechters op het moment dat de spelsituatie waartegen wordt geprotesteerd
plaatsvindt, en voor de eerstvolgende geworpen bal, spelactie of poging daartoe, over het
voornemen tot protesteren worden ingelicht.
Het in de toelichting bepaalde geldt niet, indien de aangewezen slagman in strijd met Regel
5.11 wordt vervangen. In dat geval is een reglementair protest mogelijk gedurende de gehele

wedstrijd en na afloop daarvan, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 7, art. 7.1
e.v. van het reglement van wedstrijden.
Tekst KNBSB 2022:
Toevoeging in Regel 5.11 n.a.v. verandering in regel 7.04.
5.11 – Aangewezen slagman
…
Alleen voor de KNBSB Toelichting Regel 5.11: Indien de aangewezen slagman in strijd met
Regel 5.11 wordt vervangen is een reglementair protest mogelijk gedurende de gehele
wedstrijd en na afloop daarvan, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 7, art. 7.1
e.v. van het reglement van wedstrijden.

Rule 9.01(b)(3)
References to game protests were removed from Rule 3.02(c) Comment, Rule 9.01(b)(3), Rule
9.01(b)(3) Comment, and General Instructions to Umpires.
⇨ Voorstel van de Spelregelcommissie: De scoreregels zijn geen onderdeel van onze spelregels.
Echter, als gevolg van de wijziging in de spelregels aangaande protesten, willen we wel
onderstaande Regels aanpassen.

Tekst KNBSB 2021:
3.02 – De knuppel
(c) …
Toelichting Regel 3.02(c): Indien de bewerking over een afstand van meer dan 46 cm (18
inches) heeft plaatsgevonden, dan zal de scheidsrechter, op eigen initiatief of indien er op
geattendeerd door de tegenstander, de slagman opdragen een andere knuppel te gebruiken.
De slagman mag de knuppel later in de wedstrijd alleen gebruiken indien het teveel aan
bewerking is verwijderd. Indien er geen bezwaren zijn ingediend vóór het gebruik van de
knuppel, dan zal een ontstane spelsituatie door overtreding van Regel 3.02(c) niet ongeldig
worden, en tegen een dergelijke situatie zijn geen protesten mogelijk.
Tekst KNBSB 2022:
3.02 – De knuppel
(c) …
Toelichting Regel 3.02(c): Indien de bewerking over een afstand van meer dan 46 cm (18
inches) heeft plaatsgevonden, dan zal de scheidsrechter, op eigen initiatief of indien er op
geattendeerd door de tegenstander, de slagman opdragen een andere knuppel te gebruiken.
De slagman mag de knuppel later in de wedstrijd alleen gebruiken indien het teveel aan
bewerking is verwijderd. Indien er geen bezwaren zijn ingediend vóór het gebruik van de
knuppel, dan zal een ontstane spelsituatie door overtreding van Regel 3.02(c) niet ongeldig
worden.

Alleen voor de KNBSB Toelichting Regel 3.02(c): Protesten zijn niet mogelijk tegen een degelijke
situatie.

Tekst KNBSB 2021:
8.02 – Protesteren tegen scheidsrechterlijke beslissingen
…
(b) Indien er een redelijke twijfel bestaat of een scheidsrechterlijke beslissing in
overeenstemming is met de spelregels, mogen uitsluitend de manager of de coach tegen deze
beslissing protesteren en verzoeken om een beslissing in overeenstemming met de regels. Dit
protest mag uitsluitend geschieden bij de scheidsrechter die de beslissing in kwestie heeft
genomen.

Tekst KNBSB 2022:
8.02 – Protesteren tegen scheidsrechterlijke beslissingen
…
(c) Indien er een redelijke twijfel bestaat of een scheidsrechterlijke beslissing in
overeenstemming is met de spelregels, mogen uitsluitend de manager of de coach tegen deze
beslissing bezwaar maken en verzoeken om een beslissing in overeenstemming met de regels.
Dit bezwaar mag uitsluitend geschieden bij de scheidsrechter die de beslissing in kwestie heeft
genomen.

 Voorstel van de Spelregelcommissie: Deze wijziging niet als wijziging aan te geven, daar het
hier al niet om ‘protesteren’ ging en dit voorkomt dat er hierover verwarring kan ontstaan.

Definition of Terms “Foul Tip”
Amended Definition of Terms (“FOUL TIP”) to reflect the changes made to Rule 5.09(a)(2) Comment.

Tekst KNBSB 2021:
Een Fout tip is een geslagen bal die rechtstreeks en zonder van richting te veranderen van de knuppel
in de handen van de achtervanger komt en reglementair wordt gevangen. Het is alleen een fout tip
indien de bal wordt gevangen. Elke fout tip die gevangen wordt geldt als een slag en de bal is in spel.
Het is geen vang indien de bal terugstuit van lichaam of kleding van de achtervanger en daarna
gevangen wordt, tenzij de bal eerst de hand of handschoen van de achtervanger heeft geraakt.

Tekst KNBSB 2022:
Een Fout tip is een geslagen bal die rechtstreeks en zonder van richting te veranderen van de knuppel
naar de achtervanger gaat en reglementair wordt gevangen. Het is alleen een fout tip indien de bal
wordt gevangen. Elke fout tip die gevangen wordt, geldt als een slag en de bal is in spel.

