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Leeswijzer 
 

 

 

 

 

 

De oude Reglementen van Wedstrijden voor Honkbal Topsport, DNSL en Wedstrijdsport zijn met 

ingang van seizoen 2019 samengevoegd tot één Reglement van Wedstrijden Verenigingssport. 

 

In dit reglement wordt onderscheid gemaakt in verschillende kleuren tekst, te weten: 

• Zwarte tekst: Algemene regels die voor alle klassen binnen Honkbal als Softbal van toepassing 

zijn. 

• Blauwe tekst: Regels alleen van toepassing voor Honkbal. Als een dergelijke regel voor een 

specifieke klasse geldt, dan wordt die klasse apart benoemd. 

• Rode tekst: Regels alleen van toepassing voor Softbal. Als een dergelijke regel voor een 

specifieke klasse geldt, dan wordt die klasse apBioj art benoemd. 

• Groene tekst: Regels van toepassing voor twee of meer klassen binnen Honkbal én Softbal. De 

specifieke klassen worden apart benoemd. 

 

De specifieke bepalingen voor Honkbal Jeugd en Softbal Jeugd zijn opgenomen in respectievelijk 

hoofdstuk 8 en 9. 

De regeling Opleidingsvergoeding Honkbal en Softbal is vastgelegd in hoofdstuk 10. 

 

 

Definities competitiesoorten 
Binnen de competitiestructuur van de KNBSB kennen we een aantal competitiesoorten. Om hier 
duidelijkheid over te verschaffen staan de definities hieronder weergegeven: 

Reguliere competitie:  Dit is het deel van een competitie waarmee wordt gestart. 

Vervolgcompetitie: Dit is het deel van een competitie die volgt op een splitsing na een 
reguliere competitie. Een vervolgcompetitie kan uitmonden in een 
kampioen, promovendus en degradant of vergelijkbare beslissing. 

Play-offswedstrijd: Dit is de best-of-serie waar de kampioen, promovendus, degradant of 
deelname aan een volgende play-off ronde wordt bepaald. De play-
offs kunnen volgen op een reguliere competitie en/of 
vervolgcompetitie. 

Beslissingswedstrijd: Dit is een enkele wedstrijd óf wedstrijdenreeks waarvan de uitslag 
beslissend is voor het al dan niet behalen van een kampioenschap, 
promotie of degradatie indien er twee of meerdere teams gelijk zijn 
geëindigd.  

 

GEEN ONDERSCHEID MEER TUSSEN TOPSPORT EN WEDSTRIJDSPORT 

Na de bestuurlijke wisseling medio 2018 wordt binnen de KNBSB geen onderscheid meer tussen 

Topsport en Wedstrijdsport gemaakt. Met ingang van seizoen 2019 vallen alle competities onder de 

noemer ‘Verenigingssport’. 
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HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1.1 – Organisator honkbal- en softbalwedstrijden 
a. Alleen de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) mag in Nederland officiële 

honkbal- en softbalwedstrijden organiseren, in één of meerdere klassen. 

b. Jaarlijks worden in de verschillende leeftijdscategorieën door het Bondsbestuur competities 

uitgeschreven die in april beginnen en uiterlijk in oktober eindigen. 

c. Aan de competities mogen alleen aangesloten verenigingen deelnemen die volgens de Statuten 

van de KNBSB als vereniging zijn toegelaten. 

d. Alle competitiewedstrijden moeten worden gespeeld conform: 

1. de Spelregels Honkbal of Spelregels Fastpitch Softbal; en 

2. het Reglement van Wedstrijden; en 

3. de jaarlijkse Competitiebepalingen. 

e. In de leeftijdscategorie Senioren kennen we de volgende klassen: 

1. Gesloten Seniorenklassen met een promotie/degradatieregeling: 

i. Honkbal Hoofdklasse, Overgangsklasse, Topklasse, 1e klasse en 2e klasse 

ii. Softbal Dames Golden League, Silver League en 1e klasse 

iii. Softbal Heren 1e klasse 

2. Open Seniorenklassen met een promotieregeling: 

i. Honkbal 3e klasse 

ii. Softbal Dames 2e klasse 

iii. Softbal Heren 2e klasse 

3. Open Seniorenklassen zonder promotie/degradatieregeling: 

i. Honkbal 4e klasse en lager 

ii. Softbal Dames 3e klasse en lager 

iii. Softbal Heren 3e klasse en lager 

f. Het Bondsbestuur stelt jaarlijks voor 1 maart de regels voor promotie en degradatie in de 

betreffende Seniorenklassen vast. Deze regels worden in de Competitiebepalingen 

gepubliceerd. 

g. In de Honkbal Hoofdklasse, de Softbal Dames Golden League en de Softbal Dames Silver League 

mogen alleen standaard teams (het hoogst spelende team van een vereniging) uitkomen. 

Artikel 1.2 – Oefenwedstrijd of -toernooi 
a. Voor het houden van toernooien en alle andere niet officiële wedstrijden, behalve 

vriendschappelijke wedstrijden of toernooien waarbij uitsluitend bij de KNBSB aangesloten 

verenigingen betrokken zijn, is de toestemming van het Bondsbestuur nodig. Deze toestemming 

moet minstens twee weken van tevoren bij het Bondsbureau van de KNBSB worden 

aangevraagd. Gebeurt dat niet of niet op tijd, dan krijgt die vereniging een administratieve 

heffing opgelegd. 

b. Voor een oefenwedstrijd of een toernooi met teams die spelen in de: 

1. Honkbal Hoofdklasse, Overgangsklasse, Topklasse en 1e klasse; of 

2. Softbal Dames Golden League, Silver League en 1e klasse 

kan de thuisspelende of organiserende vereniging de afdeling Competitiezaken verzoeken om 

één of meerdere bondsscheidsrechters aan te stellen. Dit verzoek moet uiterlijk 15 dagen voor 
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de wedstrijd worden gedaan. Een vereniging kan daarbij zijn voorkeur voor bepaalde 

bondsscheidsrechters aangeven. De afdeling Competitiezaken zal zoveel als mogelijk met die 

voorkeur rekening houden. 

c. Een bondsscheidsrechter mag alleen een oefenwedstrijd of een toernooi leiden na vooraf 

verkregen toestemming van de afdeling Competitiezaken. 

d. De kosten van een bondsscheidsrechter voor het leiden van een oefenwedstrijd of voor het 

leiden van een of meerdere wedstrijden tijdens een toernooi moeten door de organiserende 

vereniging worden vergoed. Deze kosten worden jaarlijks door de KNBSB aan de vereniging 

doorbelast. 

Artikel 1.3 – Algemeen 
a. Ter bevordering van de leesbaarheid wordt in dit reglement steeds gesproken over hij in plaats 

van hij/zij. 

b. Daar waar in dit reglement gesproken wordt over een administratieve heffing is het actuele 

overzicht met administratieve heffingen beschikbaar op de KNBSB-site. 

c. De administratieve heffing voor een jeugdteam bedraagt de helft van de hoogte van de 

administratieve heffing voor een seniorenteam. 

a. Als in dit reglement wordt verwezen naar het officiële orgaan, dan wordt conform de Statuten 

van de KNBSB verwezen naar de website (www.knbsb.nl) en de officiële nieuwsbrief(ven) van de 

KNBSB. 

  

http://www.knbsb.nl/
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HOOFDSTUK 2 – FUNCTIONARISSEN 

Artikel 2.1 – Afgelasting wedstrijd door consul 
a. De aangesloten vereniging moet voor zijn accommodatie over een consul beschikken die bekend 

is bij de KNBSB en ook als zodanig op de KNBSB-site is vermeld. 

b. De consul is bevoegd een wedstrijd niet door te laten gaan als door de weersomstandigheden of 

de terreinomstandigheden aannemelijk is dat op het aanvangstijdstip de wedstrijd niet kan 

worden gespeeld. 

c. Van de beslissing dat een speelveld is afgekeurd, worden beide teams, de scheidsrechter(s) en 

eventueel de aangewezen beoordelaar onmiddellijk door de consul op de hoogte gesteld. 

Daarvoor moet de (wedstrijd)secretaris van de bezoekende vereniging telefonisch bereikbaar 

zijn. 

1. Aanvulling voor HONKBAL HOOFDKLASSE / OVERGANGSKLASSE en SOFTBAL DAMES 

GOLDEN LEAGUE / SILVER LEAGUE: De consul moet de afdeling Competitiezaken en de 

eventueel aangewezen official scorer(s) ook onmiddellijk van de afgelasting op de hoogte 

stellen. De (wedstrijd)secretaris van de bezoekende vereniging moet direct na de melding 

van de consul de afdeling Competitiezaken om bevestiging vragen. 

d. De consul moet zijn beslissing tijdig nemen, zodat de bezoekende vereniging en de 

scheidsrechter(s) en eventueel de official bondsscorers nog voor vertrek uit hun plaats van 

vestiging kunnen worden gewaarschuwd. Als het niet meer mogelijk is de bezoekende 

vereniging vóór vertrek uit zijn plaats van vestiging van de afkeuring van het speelveld op de 

hoogte te stellen, dan vervalt de beslissing van de consul en beslist de plaatscheidsrechter of de 

wedstrijd wel of niet kan doorgaan.  

Artikel 2.2 - Afgelasting wedstrijd door plaatscheidsrechter 
De plaatscheidsrechter heeft de mogelijkheid een wedstrijd niet te laten beginnen, te onderbreken 

of te staken vanwege het weer of wanneer het veld onbespeelbaar is als gevolg van de 

weersomstandigheden. 

a. Bij het niet laten beginnen van de wedstrijd wordt na maximaal een half uur wachten door de 

plaatscheidsrechter besloten definitief te staken of nog een periode te wachten als duidelijk is 

dat binnen afzienbare tijd de wedstrijd kan worden aangevangen. 

b. Bij een onderbreking wordt na minimaal een half uur wachten door de plaatscheidsrechter 

besloten definitief te staken of nog een periode te wachten als duidelijk is dat binnen afzienbare 

tijd de wedstrijd kan worden voortgezet. 

c. Alleen voor HONKBAL HOOFDKLASSE / OVERGANGSKLASSE en SOFTBAL DAMES GOLDEN 

LEAGUE / SILVER LEAGUE geldt: Als een wedstrijd voor aanvang wordt gestaakt, dan gelden de 

vastgestelde bepalingen met betrekking tot het inhalen van wedstrijden. 

Artikel 2.3 – Typen scheidsrechters en scorers 
a. De KNBSB onderscheidt twee typen scheidsrechters en scorers: 

1. Bondsscheidsrechters en official bondsscorers; 

2. Verenigingsscheidsrechters en verenigingsscorers. 

b. Een bondsscheidsrechter en een official bondsscorer wordt door de KNBSB over zijn aanstelling 

geïnformeerd.  
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c. In de hoogste klassen worden zoveel als mogelijk één of meerdere bondsscheidsrechter(s) 

aangesteld, te weten: 

1. Honkbal Hoofdklasse, Overgangsklasse, Topklasse en 1e klasse; 

2. Softbal Dames Golden League, Silver League en 1e klasse. 

Aanvulling voor HONKBAL HOOFDKLASSE: Een wedstrijd In de Honkbal Hoofdklasse moet door 

minimaal twee aangestelde bondsscheidsrechters worden geleid. 

d. In de hoogste klassen worden zoveel als mogelijk één of meerdere official bondsscorer(s) 

aangesteld, te weten: 

1. Honkbal Hoofdklasse; 

2. Softbal Dames Golden League. 

e. Een bondsscheidsrechter of een official bondsscorer moet: 

1. bondslid zijn van een bij de KNBSB aangesloten vereniging en als zodanig bij de KNBSB 

geregistreerd staan, of rechtstreeks als bondslid bij de KNBSB geregistreerd staan; 

2. voldoen aan door het Bondsbestuur, op advies van de Commissie Wedstrijdofficials, vast te 

stellen eisen. 

f. Als voor een wedstrijd in een klasse geen bondscheidsrechter(s) door de KNBSB is aangesteld, 

dan wel niet aan het bepaalde onder artikel 2.5b1 of b2 kan worden voldaan, dan moet de 

wedstrijd/dubbel onder leiding van één of meer verenigingsscheidsrechter(s) worden gespeeld. 

De thuisspelende vereniging moet dan voor de scheidsrechter(s) zorgdragen. Als de 

thuisspelende vereniging hierbij in gebreke blijft, wordt het thuisspelende team als niet 

opgekomen beschouwd. Artikel 6.9 is dan van toepassing. 

g. Een verenigingsscheidsrechter of verenigingsscorer moet: 

1. bondslid zijn van een bij de KNBSB aangesloten vereniging; 

2. in het bezit zijn van respectievelijk een scheidsrechtersdiploma Umpire 2 of hoger of een 

scorersdiploma. 

Artikel 2.4 – Aanwezigheid scheidsrechter na afloop wedstrijd 
Een scheidsrechter is verplicht na afloop van de wedstrijd minimaal 15 minuten aanwezig te blijven 

om noodzakelijke formaliteiten te kunnen vervullen, zoals het afhandelen van het digitale 

wedstrijdformulier, een strafzaak en/of een protest. 

Artikel 2.5 – Afwezigheid bondsscheidsrechter 
a. Als een aangestelde bondsscheidsrechter op het aanvangstijdstip van de wedstrijd niet aanwezig 

is, maar er is wel een andere bondsscheidsrechter aanwezig die minimaal een Umpire 2-diploma 

heeft en geen lid of begunstiger van een van de betrokken verenigingen is, dan moeten de 

verenigingen die bondsscheidsrechter accepteren. 

b. Als bij een wedstrijd twee of meer bondsscheidsrechters zijn aangesteld en op het 

aanvangstijdstip van de wedstrijd is maar één van hen aanwezig, dan kan deze 

bondsscheidsrechter beslissen om: 

1. de wedstrijd alleen te leiden of samen met een andere scheidsrechter met een Umpire 2- of 

Umpire 3-diploma die geen lid of begunstiger is van een van de betrokken verenigingen; 

2. de wedstrijd alleen te leiden of samen met een andere scheidsrechter met een Umpire 2- of 

Umpire 3-opleiding die wel lid of begunstiger is van een van de betrokken verenigingen. 

Als aan het onder c1 of c2 bepaalde niet kan worden voldaan, dan wordt de wedstrijd/dubbel 

afgelast. 
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c. 1. Als op het aanvangstijdstip van de wedstrijd de aangestelde bondsscheidsrechter(s) niet 

aanwezig is/zijn en er is geen bericht ontvangen dat hij verlaat is en er zijn geen vervangende 

bondsscheidsrechters aanwezig, dan kunnen de managers/aanvoerders of coaches van beide 

teams in gezamenlijk overleg besluiten de wedstrijd onder leiding van een verenigings-

scheidsrechter te laten spelen. De toestemming hiervoor wordt door de scheidsrechter op 

het digitale wedstrijdformulier vermeld. 

2. Afwijking voor HONKBAL HOOFDKLASSE / OVERGANGSKLASSE en SOFTBAL DAMES 

GOLDEN LEAGUE / SILVER LEAGUE geldt: Als op het aanvangstijdstip van de wedstrijd geen 

van de aangestelde bondsscheidsrechters aanwezig is, dan moet met de afdeling 

Competitiezaken contact worden opgenomen. Als het niet mogelijk is binnen een halfuur na 

het oorspronkelijke aanvangstijd andere bondsscheidsrechters te regelen, dan wordt de 

wedstrijd/dubbel afgelast. 

Artikel 2.6 – Uit het veld sturen 
a. De scheidsrechter mag een lid van een team wegens wangedrag uit het veld sturen. 

1. De scheidsrechter moet het uit het veld sturen meteen aan de manager/aanvoerder of coach 

van het team melden. 

2. De scheidsrechter moet zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd het uit het veld 

sturen vermelden in het digitale wedstrijdformulier (tabblad ‘Strafzaken’). 

b. Ook wangedrag buiten het speelveld moet de scheidsrechter bij de secretaris van de Commissie 

Strafzaken melden. 

c. Tegen het opzettelijk niet nakomen van de bepalingen in dit artikel, bij uitlokking daarvan of 

medeplichtigheid daaraan kan worden opgetreden met maatregelen van orde en tucht zoals 

genoemd in het Tuchtreglement KNBSB. 

d. In het Tuchtreglement KNBSB in hoofdstuk 4 is vastgelegd hoe en binnen welke termijnen een 

zaak aanhangig moet worden gemaakt. 
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HOOFDSTUK 3 – ACCOMMODATIE 

Artikel 3.1 – Vereisten accommodatie 
a. Een vereniging die aan een competitie deelneemt, moet gedurende de gehele periode waarin 

competitiewedstrijden kunnen worden vastgesteld beschikken over een volgens de richtlijnen 

van het Vademecum van de KNBSB door de Terreincommissie goedgekeurde accommodatie. 

b. Het Bondsbestuur kan voor een bepaalde periode dispensatie verlenen om te voldoen aan 

artikel 3.1a na advies van de Terreincommissie. 

Artikel 3.2 – Keuring accommodatie 
a. De accommodatie van een vereniging wordt, volgens de in het Vademecum van de KNBSB 

opgenomen richtlijnen, door de Terreincommissie gekeurd. Dat gebeurt in de volgende 

situaties: 

1. Op verzoek van een vereniging. 

2. Bij het in gebruik nemen van een nieuwe óf gerenoveerde accommodatie. 

3. Bij een verzoek tot het aanpassen van de vastgestelde grondregels van een speelveld. 

4. In door het Bondsbestuur op advies van de Terreincommissie nader te bepalen gevallen. 

N.B.: Een vereniging moet in de onder lid a1 en lid a2 genoemde gevallen het secretariaat van de 

Terreincommissie vroegtijdig informeren, zodat de Terreincommissie een keuring tijdig kan 

uitvoeren. 

b. Een accommodatie moet uiterlijk 1 april, in het jaar waarin de eerstvolgende 

competitiewedstrijd op een speelveld moet worden gespeeld, zijn goedgekeurd. Zo niet, dan zijn 

de consequenties van het moeten verplaatsen van wedstrijden voor de betreffende vereniging. 

1. Afwijking voor HONKBAL HOOFDKLASSE / OVERGANGSKLASSE en SOFTBAL DAMES 

GOLDEN LEAGUE / SILVER LEAGUE: Voor deze klassen geldt een uiterste keuringsdatum van 

1 maart. 

c. De Terreincommissie brengt over elke keuring schriftelijk verslag aan de vereniging en het 

Bondsbestuur uit. 

d. De Terreincommissie kan het Bondsbestuur adviseren een accommodatie af te keuren of een 

accommodatie voor bepaalde tijd en onder bepaalde voorwaarden vrij te geven voor het spelen 

van wedstrijden. In dat laatste geval zal de Terreincommissie aangeven welke grondregels van 

toepassing zijn, zolang het veld nog niet aan de eisen voldoet. Als een advies van de 

Terreincommissie om reden van veiligheid wordt gegeven, dient het Bondsbestuur dit advies op 

te volgen. 

e. Als een aan de competitie deelnemende vereniging na twee keer door het Bondsbestuur te zijn 

aangeschreven, schriftelijk dan wel langs elektronische weg, de door de Terreincommissie 

aangegeven verbeteringen nog niet heeft uitgevoerd, dan wel te doen uitvoeren of niet wil 

uitvoeren, wordt de accommodatie afgekeurd. Het Bondsbestuur kan in dat geval aan de 

betrokken vereniging het recht ontzeggen aan de competitie deel te nemen of andere 

maatregelen treffen. 

f. Een vereniging die deelname aan de competitie is ontzegd, kan pas weer deelnemen als de 

Terreincommissie aan het Bondsbestuur schriftelijk heeft laten weten dat deze vereniging de 

door de Terreincommissie aangegeven veranderingen alsnog heeft aangebracht, dan wel de 

beschikking heeft over een andere goedgekeurde of tijdelijk goedgekeurde accommodatie. 
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g. Het Bondsbestuur zorgt er voor dat een afgekeurde accommodatie in het officiële orgaan wordt 

gepubliceerd. 

h. De grondregels van een speelveld worden door de Terreincommissie op de KNBSB-site 

gepubliceerd. 

i. Een vereniging mag tijdens een lopende competitie geen wijzigingen aan een speelveld 

aanbrengen zonder toestemming van de Terreincommissie. Bij overtreding van deze bepaling 

krijgt de vereniging een administratieve heffing voor elke wedstrijd die onder de gewijzigde 

omstandigheden is gespeeld. De eventuele kosten van een (her)keuring van het speelveld 

worden op de vereniging verhaald. 

j. Scheidsrechters en/of verenigingen mogen niet onderling afspreken dat: 

1. volgens andere grondregels wordt gespeeld dan die door de Terreincommissie zijn 

vastgesteld. 

2. een competitiewedstrijd wordt gespeeld onder een niet goedgekeurde lichtinstallatie. 

k. Als het vermoeden bestaat dat een vereniging veranderingen heeft aangebracht aan de situatie, 

zoals die was bij het vaststellen van de grondregel(s), dan kan de bezoekende vereniging de 

scheidsrechter vragen te controleren of van een dergelijke verandering sprake is. Als de 

scheidsrechter vaststelt dat dit het geval is, dan kan de bezoekende vereniging hiertegen protest 

aantekenen zoals bepaald in de Officiële Spelregels Honkbal en Softbal en in hoofdstuk 7 van dit 

reglement. 

Artikel 3.3 – Gebruik andere accommodatie 
Als een vereniging, daar al dan niet toe gedwongen, op een andere dan de eigen accommodatie wil 

spelen, dan moet daar uiterlijk 7 x 24 uur voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd bij de afdeling 

Competitiezaken een gemotiveerd verzoek voor worden ingediend. 
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HOOFDSTUK 4 - DEELNEMERS 

Artikel 4.1 – Spelend bondslid of niet-spelend bondslid 
a. Deelnemer aan een wedstrijd, uitgeschreven of goedgekeurd door het Bondsbestuur, is elke 

persoon die tijdens een wedstrijd aanwezig is binnen de afrastering van het veld waarop de 

wedstrijd wordt gespeeld. 

b. Deelnemen aan een competitiewedstrijd is slechts voorbehouden aan een persoon die als 

spelend of niet-spelend bondslid van de KNBSB geregistreerd staat, conform artikel 5 lid a van 

het Algemeen Reglement KNBSB. 

c. Een persoon die als (voormalig) spelend of niet-spelend bondslid van de KNBSB of als 

(voormalig) lid van een door de KNBSB erkende buitenlandse federatie is geroyeerd, kan niet als 

spelend of niet-spelend bondslid worden geregistreerd. 

d. Een persoon die als speler aan een competitiewedstrijd deelneemt, moet als spelend bondslid 

en met de spelactiviteit die hij op dat moment beoefent geregistreerd staan bij de aangesloten 

vereniging waarvoor hij uitkomt. Een spelactiviteit betreft de sport die hij beoefent, 

bijvoorbeeld: Honkbal, Softbal, BeeBall, Slowpitch. 

1. Aan een competitiewedstrijd mag ook een persoon als speler deelnemen die spelend 

bondslid is van een vereniging die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband waartoe 

het team waarvan hij deel uitmaakt behoort. 

e. Elke andere persoon die aan een competitiewedstrijd deelneemt (bijvoorbeeld een manager, 

(assistent)coach/trainer, teambegeleider, teamscorer, verzorger, fysiotherapeut*), niet zijnde 

een speler, moet tenminste als niet-spelend bondslid geregistreerd staan bij de aangesloten 

vereniging waarvoor hij uitkomt. Aan een niet-spelend bondslid wordt geen spelactiviteit 

toegekend. 

*) Als een vereniging met een fysiotherapiepraktijk samenwerkt en bij wedstrijden zijn 

verschillende fysiotherapeuten afwisselend vanuit die praktijk binnen de afrastering van het 

speelveld aanwezig, dan vervalt de verplichting om hen als bondslid te hebben geregistreerd. 

f. Een persoon kan slechts bij één aangesloten vereniging als spelend bondslid met een bepaalde 

spelactiviteit geregistreerd staan. 

g. Een persoon kan bij één aangesloten vereniging als spelend bondslid met verschillende 

spelactiviteiten geregistreerd staan. 

h. Een persoon die als spelend bondslid met de spelactiviteit BeeBall bij een aangesloten 

vereniging geregistreerd staat, mag (voor zover hij aan de leeftijdseisen voldoet) ook voor 

honkbal respectievelijk softbal uitkomen. In dat geval moet de spelactiviteit Honkbal en/of de 

spelactiviteit Softbal aan hem zijn toegekend. 

i. Een persoon kan bij één of meerdere verenigingen als niet-spelend bondslid geregistreerd staan. 

j. Een persoon die in de loop van het jaar spelend bondslid van een aangesloten vereniging wordt 

(of van spelactiviteit verandert), wordt als speelgerechtigd beschouwd nadat de opgave door 

het Bondsbureau van de KNBSB is goedgekeurd én als aan alle overige bepalingen in dit 

reglement is voldaan. 

Artikel 4.2 – Inschrijven bij of overschrijven naar een vereniging 
a. Een aangesloten vereniging kan gedurende het hele kalenderjaar een persoon in de 

ledenadministratie van de KNBSB als spelend of niet-spelend bondslid registreren. 

Met opmerkingen [RV1]: De wijzigingen in dit artikel zijn het 
gevolg van de automatisering van het overschrijfproces in Sportlink. 
De papieren stroom van het papieren ‘overschrijfformulier’ is 
daarmee komen te vervallen. 
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b. Een persoon kan op één manier als niet-spelend bondslid bij de KNBSB worden geregistreerd: 

1. Directe inschrijving. 

c. Een persoon kan op twee manieren als spelend bondslid bij de KNBSB worden geregistreerd: 

1. Directe inschrijving; 

2. Overschrijving van de oude vereniging naar de nieuwe vereniging. 

d. Een persoon die alleen als niet-spelend bondslid bij één of meerdere aangesloten verenigingen 

geregistreerd staat, kan bij een andere aangesloten vereniging direct als spelend bondslid 

worden geregistreerd. Zo’n registratie verloopt via een inschrijving. 

e. Om te bepalen of voor een persoon die als spelend bondslid wil worden geregistreerd sprake is 

van een directe inschrijving of een overschrijving, wordt gekeken of betreffende persoon in het 

huidige of vorige kalenderjaar: 

1. als spelend bondslid met een spelactiviteit bij een aangesloten vereniging staat geregistreerd 

(geweest) en bij een andere aangesloten vereniging als spelend bondslid met dezelfde 

spelactiviteit wil worden geregistreerd (honkbal -> honkbal of softbal -> softbal); en 

2. in het huidige of vorige kalenderjaar in één of meerdere honkbal competitiewedstrijden (in 

geval van een overschrijving honkbal) of softbal competitiewedstrijden (in geval van een 

overschrijving softbal) bij de aangesloten vereniging van herkomst heeft gespeeld. 

Aan de hand van de matrix hieronder kan in verschillende situaties worden bepaald of sprake is 

van een directe inschrijving of een overschrijving. 

 

HONKBAL: 

 
 
SOFTBAL: 

 

Persoon is bij een vereniging 

geregistreerd (geweest) als 

spelend bondslid met de 

spelactiviteit HONKBAL

Persoon heeft bij die vereniging 

van herkomst deelgenomen aan 

competitie-wedstrijden 

HONKBAL

WEL
Overschrijving (aanvragen bij oude 

vereniging)

NIET Inschrijving (direct)

NIET NIET Inschrijving (direct)

BENODIGDE ACTIE

SITUATIE IN HUIDIGE OF VORIGE KALENDERJAAR

Betreffende persoon is niet als 

spelend bondslid met de 

spelactiviteit honkbal bij een 

aangesloten vereniging 

geregistreerd.

Betreffende persoon is wel als 

spelend bondslid met de 

spelactiviteit honkbal bij een 

aangesloten vereniging 

geregistreerd.

NVT NVT Inschrijving (direct)

Persoon wil als spelend bondslid 

met de spelactiviteit HONKBAL 

bij een aangesloten vereniging 

worden geregistreerd.

WEL

GEWENSTE SITUATIE SITUATIE OP DIT MOMENT

Persoon is bij een vereniging 

geregistreerd (geweest) als 

spelend bondslid met de 

spelactiviteit SOFTBAL

Persoon heeft bij die vereniging 

van herkomst deelgenomen aan 

competitie-wedstrijden SOFTBAL

WEL
Overschrijving (aanvragen bij oude 

vereniging)

NIET Inschrijving (direct)

NIET NIET Inschrijving (direct)

GEWENSTE SITUATIE SITUATIE OP DIT MOMENT

SITUATIE IN HUIDIGE OF VORIGE KALENDERJAAR

Persoon wil als spelend bondslid 

met de spelactiviteit SOFTBAL bij 

een aangesloten vereniging 

worden geregistreerd.

Betreffende persoon is wel als 

spelend bondslid met de 

spelactiviteit softbal bij een 

aangesloten vereniging 

geregistreerd.

NVT NVT

Betreffende persoon is niet als 

spelend bondslid met de 

spelactiviteit softbal bij een 

aangesloten vereniging 

geregistreerd.

BENODIGDE ACTIE

WEL

Inschrijving (direct)
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Artikel 4.3 – Onderscheid periodes voor overschrijving en 

contributieschuld bij oude vereniging 
a. In een kalenderjaar wordt onderscheid gemaakt in twee periodes waarin een inschrijving bij of 

een overschrijving naar een aangesloten vereniging kan plaatsvinden: 

1. Van 16 oktober 00.00 uur tot en met 15 november 23.59 uur (‘transferperiode’); 

2. Van 16 november 00.00 uur tot en met 15 oktober 23.59 uur (‘dispensatieperiode’). 

b. Een overschrijving van een spelend bondslid in de transferperiode, zoals in lid a1 genoemd, kan 

door de aangesloten vereniging waar een persoon als bondslid geregistreerd is (geweest) alleen 

worden tegengehouden als sprake is van een contributieschuld, onafhankelijk vanuit welke 

spelactiviteit(en) die is ontstaan, en dit als zodanig door de vereniging in de ledenadministratie 

is geregistreerd. 

c. Bij een overschrijving van een spelend bondslid in de dispensatieperiode, zoals in lid a2 

genoemd, moet de aangesloten vereniging waar een persoon als bondslid geregistreerd is 

(geweest) een akkoord geven voor de overschrijving. Een dergelijke overschrijving kan door die 

vereniging worden tegengehouden: 

1. als de vereniging geen akkoord voor de overschrijving geeft; of 

2. als sprake is van een contributieschuld, onafhankelijk vanuit welke spelactiviteit(en) die is 

ontstaan, en dit als zodanig door de vereniging in de ledenadministratie is geregistreerd. 

d. Onder contributie wordt verstaan de jaarlijkse bijdrage door een bondslid aan de aangesloten 

vereniging zoals vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering en gepubliceerd op de 

website van de betreffende vereniging. 

e. Een contributieschuld wordt alleen dan door de KNBSB erkend als bij de vaststelling van de 

contributieschuld en de pogingen tot inning daarvan de reglementaire bepalingen van 

betreffende aangesloten vereniging in acht zijn genomen, of als deze vereniging het 

lidmaatschap van het betrokken spelende bondslid vervallen heeft verklaard zoals in de 

reglementen van die vereniging is bepaald. 

f. De contributieschuld, zoals in lid b en c2 genoemd, wordt door de KNBSB geregistreerd voor 

leden van 18 jaar en ouder. Daarbij wordt een termijn van maximaal drie kalenderjaren 

gehanteerd vanaf de melding totdat de contributieschuld aan de betrokken aangesloten 

vereniging is ingelost. 

Artikel 4.4 – Administratieve handelingen bij een inschrijving of 

overschrijving 
a. De KNBSB hanteert de volgende uitgangspunten: 

1. Voor een inschrijving of overschrijving van een persoon als spelend of niet-spelend bondslid 

bij een aangesloten vereniging geldt dat de (nieuwe) vereniging de benodigde 

persoonsgegevens van de persoon zelf heeft ontvangen op een wijze zoals door de 

vereniging is vastgesteld (inclusief (digitale) ondertekening). 

2. Voor een inschrijving of overschrijving van een persoon van 16 jaar of jonger als spelend of 

niet-spelend bondslid bij een aangesloten vereniging geldt dat de (nieuwe) vereniging de 

benodigde persoonsgegevens van de ouder/verzorger heeft ontvangen op een wijze zoals 

door de vereniging is vastgesteld (inclusief (digitale) ondertekening). 

Met opmerkingen [RV2]: De wijzigingen in dit artikel zijn het 
gevolg van de automatisering van het overschrijfproces in Sportlink. 
De papieren stroom van het papieren ‘overschrijfformulier’ is 
daarmee komen te vervallen. 

Met opmerkingen [RV3]: De wijzigingen in dit artikel zijn het 
gevolg van de automatisering van het overschrijfproces in Sportlink. 
De papieren stroom van het papieren ‘overschrijfformulier’ is 
daarmee komen te vervallen. 
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b. Een inschrijving van een persoon als spelend of niet-spelend bondslid bij een aangesloten 

vereniging kan direct door de vereniging in de ledenadministratie van de KNBSB worden 

geregistreerd. 

c. Een overschrijving van een persoon als spelend bondslid van zijn oude vereniging naar een 

nieuwe vereniging moet digitaal, via Sportlink Club, worden ingediend en verwerkt: 

1. De nieuwe vereniging voert de persoonsgegevens van het spelende bondslid in de 

ledenadministratie van de KNBSB in.  

2. Indien overschrijving is vereist, wordt automatisch een overschrijvingsverzoek naar de oude 

vereniging van het betreffende bondslid gestuurd. 

3. De oude vereniging ontvangt via Sportlink Club het overschrijvingsverzoek en accordeert dit 

door de spelactiviteit en/of het bondslidmaatschap van de betreffende persoon te 

verwijderen. De onderstaande drie situaties zijn van toepassing op een ingediend 

overschrijvingsverzoek:  

i. Tijdens de transferperiode is een akkoord van de oude vereniging niet 

noodzakelijk. De overschrijving wordt na de transferperiode automatisch 

uitgevoerd tenzij een blokkade ‘contributieschuld’ is ingevoerd. 

ii. Tijdens de dispensatieperiode is een akkoord van de oude vereniging vereist om 

de overschrijving te kunnen uitvoeren. 

iii. Wanneer de oude vereniging het bondslid reeds heeft afgemeld wordt er 

automatisch een akkoord op de overschrijving gegeven. 

4.  Voor de verwerking van een overschrijving zijn er twee verwerkingsperioden: 

i. Alle overschrijvingen in de transferperiode worden automatisch verwerkt op 1 

december van het betreffende jaar.  

ii. Alle overschrijvingen in de dispensatieperiode die akkoord zijn bevonden door 

zowel de oude vereniging als de KNBSB worden direct verwerkt. 

5. Een overschrijving waar de oude vereniging akkoord op heeft gegeven kan alleen nog door 

de KNBSB worden teruggedraaid. Om alsnog bezwaar te kunnen maken tegen de 

overschrijving moet de oude vereniging binnen 7 x 24 uur na het verwerken van de 

overschrijving een bezwaarschrift met onderbouwing indienen via 

ledenadministratie@knbsb.nl. 

Artikel 4.5 – Registratie van een speler in bijzondere gevallen 
a. Als een persoon als spelend bondslid van een aangesloten vereniging geregistreerd is en op de 

teamopgave van een team in de ledenadministratie van de KNBSB staat en de aangesloten 

vereniging trekt dat team terug uit de competitie, dan heeft deze persoon tot maximaal zes 

weken na bevestiging van het terugtrekken aan de vereniging door het Bondsbureau van de 

KNBSB het recht als spelend bondslid bij een andere aangesloten vereniging te kunnen worden 

geregistreerd en voor die vereniging aan competitiewedstrijden deel te nemen. Hierbij zijn de 

bepalingen in artikel 4.7 en 4.8 onverkort van toepassing. 

Artikel 4.6 - Samenwerkingsverband 
a. Twee of meer bij de KNBSB aangesloten verenigingen kunnen het Bondsbestuur verzoeken als 

samenwerkingsverband te worden gezien. De toestemming wordt slechts verleend als een 

overeenkomst aanwezig is waaruit blijkt: 

mailto:ledenadministratie@knbsb.nl
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1. wat het oogmerk van de samenwerking is: jeugdopleiding, verbetering spelpeil en/of 

completering teams; 

2. dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van tenminste twee kalenderjaren (als 

sprake is van een samenwerkingsverband vanwege completering van een team, dan is het 

toegestaan dat een overeenkomst van tenminste één kalenderjaar wordt aangegaan); 

3. welke vereniging als hostvereniging/aanspreekpunt richting de KNBSB optreedt. 

b. De naam van het team(s) dat onder het samenwerkingsverband valt, bestaat uit de naam van de 

hostvereniging (eventueel) aangevuld met de naam van de tweede vereniging. Het 

Bondsbestuur kan in uitzonderingsgevallen toestemming verlenen dat een team een afwijkende 

naam voert. 

c. Als twee of meer verenigingen een samenwerkingsverband zijn aangegaan en in dezelfde klasse 

teams uitkomen van de betrokken verenigingen, dan sluit het uitkomen aan de competitie voor 

één van deze teams in een kalenderjaar het uitkomen voor het andere team in dezelfde 

competitie uit. Uitzondering: kiest een spelend bondslid voor een ander team dan de vereniging 

waarbij hij als spelend bondslid is geregistreerd, dan mag hij tot 16 juli in hetzelfde kalenderjaar 

éénmaal op deze keuze terugkomen. 

d. Op een samenwerkingsverband zijn de bepalingen in artikel 4.7 en 4.8 onverkort van toepassing. 

Artikel 4.7 – Speelgerechtigdheid 
Er zijn regels verbonden aan de speelgerechtigdheid van een speler. 

a. Aan een competitiewedstrijd in de leeftijdscategorie Senioren mag worden deelgenomen door 

een persoon die: 

1. HONKBAL: 16 jaar of ouder is. In het kalenderjaar waarin een speler 16 jaar wordt, is het al 

toegestaan dat hij in competitiewedstrijden uitkomt. 

2. SOFTBAL: 14 jaar of ouder is. 

b. Een persoon die als (voormalig) bondslid van de KNBSB of als (voormalig) lid van een door de 

KNBSB erkende buitenlandse federatie is geschorst, mag niet aan een competitiewedstrijd 

deelnemen. 

c. Een persoon in de leeftijdscategorie Senioren of Junioren die als spelend bondslid bij een 

aangesloten vereniging is geregistreerd en voor 16 juli voor die vereniging in een of meerdere 

competitiewedstrijden is uitgekomen, is het toegestaan in het resterende kalenderjaar in 

seniorenteams van die vereniging te spelen uitkomend in (zoals in artikel 1.1 lid e genoemd): 

1. een gesloten seniorenklasse; of 

2. een open seniorenklasse waar een promotieregeling van toepassing is. 

Hierbij moet te allen tijde rekening worden gehouden met de bepalingen in artikel 4.8 over vast 

spelen in een team. 

d. Een persoon in de leeftijdscategorie Senioren of Junioren die in de periode van 16 juli 00.00 uur 

tot en met 15 oktober 23.59 uur via inschrijving of overschrijving als spelend bondslid bij een 

aangesloten vereniging is geregistreerd, is het niet toegestaan in het lopende kalenderjaar voor 

die vereniging te spelen in een team uitkomend in (zoals in artikel 1.1 lid e genoemd): 

1. een gesloten seniorenklasse; of 

2. een open seniorenklasse waar een promotieregeling van toepassing is. 

e. Aanvulling voor SOFTBAL: Lid c en d zijn ook van toepassing op een persoon in de leeftijds-

categorie Aspiranten, voor zover deze persoon voldoet aan de leeftijdsgrens zoals bij a2 

genoemd. 

Met opmerkingen [RV4]: Vanwege de coronacrisis en de 
aangepaste competities is deze regel niet van toepassing in seizoen 
2020. 

Met opmerkingen [RV5]: Vanwege de coronacrisis en de 
aangepaste competities is deze regel niet van toepassing in seizoen 
2020. 

Met opmerkingen [RV6]: Vanwege de coronacrisis en de 
aangepaste competities is deze regel niet van toepassing in seizoen 
2020. 



 
 

Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2020  18 | P a g i n a  
 

f. Het Bondsbestuur is gerechtigd op het in lid c en d genoemde dispensatie te verlenen. Een 

verzoek tot dispensatie wordt slechts bij hoge uitzondering in behandeling genomen, 

bijvoorbeeld in het geval van een zwangerschap, wanneer het Bondsbestuur hiertoe een 

gemotiveerd verzoek heeft ontvangen. 

Artikel 4.8 – Vast spelen in een team 
a. Een competitiewedstrijd is voor de telling van het aantal gespeelde competitiewedstrijden van 

een speler bindend als die speler in de slagvolgorde staat of als wisselspeler in het veld is 

gekomen en aan de wedstrijd heeft deelgenomen en zodanig op de officiële scorekaart/het 

(digitale) wedstrijdformulier staat. 

1. Aanvulling voor SOFTBAL: Deze regel is niet van toepassing als een speler op basis van de 

spelregel ‘Replacement player’ (bloedregel) in het veld is gekomen. 

b. Een speler die tijdens een kalenderjaar in het hieronder genoemde aantal of meer 

competitiewedstrijden van een team in een klasse in een functie (werper of speler) heeft 

meegespeeld, mag in hetzelfde kalenderjaar niet meer in dezelfde functie (werper of speler) in 

competitiewedstrijden van een lager team uitkomen. 

 Aantal wedstrijden als: 

Sport Klasse Speler 

(niet als werper) 

Werper 

Honkbal Verenigingssport Hoofdklasse 15 8 

Overgangsklasse 15 8 

Topklasse 12 12 

1e klasse 12 12 

2e klasse 12 12 

3e klasse 12 12 

4e en 5e klasse Nvt* Nvt* 

Softbal Dames Verenigings-

sport 

Golden League 15 10 

Silver League 15 10 

1e klasse 18 18 

2e klasse 12 12 

3e, 4e en 5e klasse Nvt* Nvt* 

Softbal Heren Verenigings-

sport 

1e klasse 12 12 

2e klasse 12 12 

3e klasse Nvt* Nvt* 

*) In deze klassen kan een speler/werper zich niet vast spelen. 

 

c. Een speler uit een jeugdleeftijdscategorie kan zich in een kalenderjaar conform lid b ook vast 

spelen in een seniorenteam. Hij mag in datzelfde kalenderjaar dan niet meer voor een lager 

Met opmerkingen [RV7]: Vanwege de coronacrisis en de 
aangepaste competities is deze regel niet van toepassing in seizoen 
2020. 

Met opmerkingen [RV8]: Vanwege de coronacrisis en de 
aangepaste competities is deze regel niet van toepassing in seizoen 
2020. 

Met opmerkingen [RV9]: Vanwege de coronacrisis en de 
aangepaste competities is deze regel niet van toepassing in seizoen 
2020. 
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seniorenteam uitkomen. Zo’n jeugdspeler mag te allen tijde nog wel voor een team in een 

jeugdleeftijdscategorie uitkomen.  

1. Afwijkingen voor HONKBAL HOOFDKLASSE: 

i. Een speler in de leeftijdscategorie Junioren (tot en met 21 jaar) mag tijdens de reguliere 

competitie en vervolgcompetitie een onbeperkt aantal keer als speler (niet als werper) 

voor een team in de Hoofdklasse (play-offswedstrijden en beslissingswedstrijden tellen 

niet mee) uitkomen. 

ii. Een speler in de leeftijdscategorie Junioren (tot en met 21 jaar) die tijdens de reguliere 

competitie en vervolgcompetitie voor een team in de Hoofdklasse (play-offswedstrijden 

en beslissingswedstrijden tellen niet mee) als werper het hieronder genoemde aantal 

innings heeft meegespeeld, mag in hetzelfde kalenderjaar niet meer als werper in 

competitiewedstrijden van een lager seniorenteam uitkomen. Zo’n jeugdspeler mag te 

allen tijde nog wel voor een team in een jeugdleeftijdscategorie uitkomen. 

 Aantal innings als: 

Sport Klasse 
 

Werper 

Honkbal Verenigingssport Hoofdklasse 
 

34 

 

2. Afwijking voor SOFTBAL DAMES GOLDEN LEAGUE: 

i. Een speelster in de leeftijdscategorie Junioren (tot en met 21 jaar) mag tijdens de 

reguliere competitie en vervolgcompetitie een onbeperkt aantal keer als speelster (niet 

als werpster) voor een team in de Golden League (play-offswedstrijden en 

beslissingswedstrijden tellen niet mee) uitkomen. 

ii. Een speelster in de leeftijdscategorie Junioren (tot en met 21 jaar) die tijdens de 

reguliere competitie en vervolgcompetitie voor een team in de Golden League (play-

offswedstrijden en beslissingswedstrijden tellen niet mee) als werpster het hieronder 

genoemde aantal innings heeft meegespeeld, mag in hetzelfde kalenderjaar niet meer 

als werpster in competitiewedstrijden van een lager team uitkomen. Zo’n jeugdspeelster 

mag te allen tijde nog wel voor een team in een jeugdleeftijdscategorie uitkomen. 

 Aantal innings als: 

Sport Klasse 
 

Werpster 

Softbal Verenigingssport Golden League 
 

98 

 

d. Het Bondsbestuur is gerechtigd dispensatie op het vorenstaande te verlenen. Een verzoek tot 

dispensatie kan slechts dan in behandeling worden genomen wanneer het Bondsbestuur hiertoe 

een gemotiveerd verzoek heeft ontvangen. 

Artikel 4.9 – Teamformulier en Play-by-play 
Alleen voor HONKBAL HOOFDKLASSE en SOFTBAL DAMES GOLDEN LEAGUE: 

a. Ten behoeve van de inrichting van de Play-by-play bij de competitiewedstrijden moet een 

vereniging het Bondsbureau van de KNBSB uiterlijk 7 x 24 uur voor de aanvang van de eerste 

competitiewedstrijd in het bezit stellen van een Teamformulier met een schriftelijke opgave met 

Met opmerkingen [RV10]: Vanwege de coronacrisis en de 
aangepaste competities is deze regel niet van toepassing in seizoen 
2020. 

Met opmerkingen [RV11]: Vanwege de coronacrisis en de 
aangepaste competities is deze regel niet van toepassing in seizoen 
2020. 

Met opmerkingen [RV12]: Vanwege de coronacrisis en de 
aangepaste competities is deze regel niet van toepassing in seizoen 
2020. 
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maximaal 30 spelers. Bij nalatigheid het hiervoor bedoelde Teamformulier (tijdig) te verstrekken, 

krijgt de betreffende vereniging een administratieve heffing opgelegd. 

b. De KNBSB stelt een standaard Teamformulier ter beschikking. 

c. Als een vereniging tijdens het seizoen een speler in een competitiewedstrijd wil opstellen die niet 

op het oorspronkelijk ingediende Teamformulier stond, dan moet de vereniging dit uiterlijk 30 

minuten voor aanvang van die competitiewedstrijd via het line-upformulier bij de official scorer 

melden ten behoeve van de verwerking in Play-by-play. 

Artikel 4.10 - Bepalingen werpster in de Softbal Dames Silver League 
a. In een dubbel mag een werpster maximaal 7 volledige innings werpen. 

1. Een tie-break wordt hierin niet meegerekend. 

2. Een ‘uit’ telt voor 1/3 inning. 

 

 

 

 

b. Onder een ‘dubbel’ wordt verstaan twee vastgestelde competitiewedstrijden op dezelfde dag 

tegen dezelfde tegenstander. Wanneer een ‘dubbel’ wordt opgesplitst in twee wedstrijden op 

twee verschillende dagen worden deze twee wedstrijden (toch) als ‘dubbel’ aangemerkt. 

c. Als twee teams als resultaat uit een toernooivorm (driekamp, vierkamp, et cetera) op één en 

dezelfde dag voor een volgende keer tegen elkaar uitkomen, worden deze competitie-

wedstrijden niet als een ‘dubbel’ aangemerkt. 

Artikel 4.11 - Veiligheidsbepalingen 
 

 

 

 

 

a. Het Bondsbestuur adviseert elke werper en binnenvelder in alle honkbal- en softbalklassen een 

gezichtsmasker te dragen. 

b. Het Bondsbestuur adviseert de honkcoaches in alle softbalklassen een helm te dragen. Voor 

honkcoaches in het honkbal geldt het dragen van een helm als verplichting vanuit de Spelregels 

Honkbal. 

 

OPMERKING: 
Als in een dubbelspel de eerste ‘uit’ de 7 innings-regel zou volmaken, dan wordt de tweede ‘uit’ 
niet meegerekend. 

DRINGEND ADVIES 

Op 25 maart 2017 heeft het Bondsbestuur besloten deze veiligheidsbepalingen voortaan als advies 

te geven en niet als verplichting op te leggen. De verplichting geldt alleen als dit in de spelregels zo 

is bepaald. 

Met opmerkingen [RV13]: Vanwege de coronacrisis en de 
aangepaste competities is deze regel niet van toepassing in seizoen 
2020. 
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HOOFDSTUK 5 – STRAFBEPALINGEN 

Artikel 5.1 – Ongerechtigde speler/coach 
a. Een speler en/of coach die volgens dit reglement ten onrechte deelneemt aan een 

competitiewedstrijd of een wedstrijd waarvoor de toestemming van de KNBSB nodig is, is een 

ongerechtigde speler/coach. 

b. Een speler en/of coach die voor een andere vereniging uitkomt dan waartoe hij op grond van 

zijn registratie toe behoort en daar volgens dit reglement geen toestemming voor heeft, is een 

ongerechtigde speler/coach. 

c. Een vereniging die een ongerechtigde speler of coach in een wedstrijd opstelt, krijgt per 

overtreding een administratieve heffing opgelegd. 

d. 1.  In het geval van een hierboven genoemde wedstrijd wordt deze - wanneer deze is gewonnen 

door het team dat de ongerechtigde speler heeft opgesteld of wanneer deze gelijk is 

geëindigd - ongeldig verklaard. 

2. Als een speler/coach ongerechtigd aan een beslissingswedstrijd heeft deelgenomen, dan 

wordt de wedstrijd niet overgespeeld maar het team dat met de ongerechtigde speler/coach 

heeft gespeeld verliest de wedstrijd met een reglementaire 2-0 uitslag. 

e. Het team dat de ongerechtigde speler/coach heeft opgesteld krijgt per overtreding, ongeacht de 

uitslag van de wedstrijd, twee verliespunten. 

f. De wedstrijd moet worden overgespeeld op de accommodatie van de tegenpartij. Aan de over 

te spelen wedstrijd mag de speler/coach die in de ongeldig verklaarde wedstrijd ongerechtigd 

was, niet deelnemen. 

g. Een vereniging die schuldig is dat een wedstrijd ongeldig moet worden verklaard, heeft geen 

recht op vergoeding van kosten en mag geen deel hebben in de inkomsten van de over te spelen 

wedstrijd. Daarnaast komen de officialkosten van de over te spelen wedstrijd ten laste van deze 

vereniging. 

h. Een dubbelwedstrijd wordt beschouwd als twee competitiewedstrijden. 

Artikel 5.2 – Onder valse naam uitkomen 
Een speler of coach die onder een valse naam uitkomt, wordt aangemerkt als een ongerechtige 

speler en de bepalingen van artikel 5.1 zijn hierop van toepassing. Daarnaast kan de speler of coach 

door de Commissie Strafzaken worden geschorst. Tevens heeft het Bondsbestuur de bevoegdheid de 

speler of coach te royeren. Dat geldt ook voor andere personen die voor deze overtreding 

aansprakelijk zijn.  
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HOOFDSTUK 6 – COMPETITIE 

Artikel 6.1 – Spelregels honkbal en softbal 
1. Wedstrijden worden volgens de Officiële Spelregels Honkbal en Softbal van de KNBSB gespeeld 

tenzij hiervan in dit reglement wordt afgeweken. 

Artikel 6.2a – Inschrijven teams Honkbal Senioren 
a. Tot een gesloten klasse, zoals genoemd in artikel 1.1 lid e1i, kan een team alleen via 

promotie/degradatie toetreden. 

b. In de Honkbal Hoofdklasse, Overgangsklasse en Topklasse mag een vereniging slechts met één 

team per klasse aan de competitie deelnemen. 

c. Het Bondsbestuur kan voor de Topklasse in bijzondere gevallen dispensatie van het in lid b 

bepaalde verlenen. 

d. Uiterlijk op 15 oktober voorafgaand aan een seizoen kan een vereniging een gemotiveerd 

verzoek bij het Bondsbestuur indienen om buiten de promotie/degradatieregeling om in het 

eerstvolgende seizoen tot een gesloten klasse te worden toegelaten. Het verzoek moet worden 

voorzien van een opgave van de spelers die in het eerstvolgende seizoen in het betreffende 

team gaan meespelen. Het Bondsbestuur neemt een dergelijk verzoek alleen in behandeling als 

er ruimte in een gesloten klasse is ontstaan. Een verzoek wordt op de volgende punten 

beoordeeld: 

1. Onderbouwing en toekomstvisie. 

2. Samenstelling spelersgroep van het betreffende team (onder andere herkomst spelers). 

3. Resultaten van het betreffende team in het vorige seizoen(en). 

Uiterlijk op 1 november voorafgaand aan een seizoen maakt het Bondsbestuur zijn beslissing 

bekend. 

e. Vrije inschrijving bestaat voor teams die deelnemen aan open klassen, zoals genoemd in artikel 

1.1 lid e2i en e3i. In gevallen van algemeen bondsbelang kan het Bondsbestuur een uitzondering 

op deze bepaling maken. 

f. Als twee of meer aangesloten verenigingen een fusie aangaan, dan heeft de nieuwe vereniging 

voor het indelen van zijn team(s) de rechten van een van de fuserende verenigingen die met zijn 

team het hoogste was ingedeeld. 

Artikel 6.2b – Inschrijven teams Softbal Dames Senioren 
a. Tot een gesloten klasse, zoals genoemd in artikel 1.1 lid e1ii, kan een team alleen via 

promotie/degradatie toetreden. 

b. In de Softbal Dames Golden League, Silver League en 1e klasse mag een vereniging slechts met 

één team per klasse aan de competitie deelnemen.  

c. Het Bondsbestuur kan voor de 1e klasse in bijzondere gevallen dispensatie van het in lid b 

bepaalde verlenen. 

d. Uiterlijk op 15 oktober voorafgaand aan een seizoen kan een vereniging een gemotiveerd 

verzoek bij het Bondsbestuur indienen om buiten de promotie/degradatieregeling om in het 

eerstvolgende seizoen tot een gesloten klasse te worden toegelaten. Het verzoek moet worden 

voorzien van een opgave van de speelsters die in het eerstvolgende seizoen in het betreffende 

team gaan meespelen. Het Bondsbestuur neemt een dergelijk verzoek alleen in behandeling als 



 
 

Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2020  23 | P a g i n a  
 

er ruimte in een gesloten klasse is ontstaan. Een verzoek wordt op de volgende punten 

beoordeeld: 

1. Onderbouwing en toekomstvisie. 

2. Samenstelling spelersgroep van het betreffende team (onder andere herkomst spelers). 

3. Resultaten van het betreffende team in het vorige seizoen(en). 

Uiterlijk op 1 november voorafgaand aan een seizoen maakt het Bondsbestuur zijn beslissing 

bekend. 

e. Vrije inschrijving bestaat voor teams die deelnemen aan open klassen, zoals genoemd in artikel 

1.1 lid e2ii en e3ii. In gevallen van algemeen bondsbelang kan het Bondsbestuur een 

uitzondering op deze bepaling maken. 

1. In de 2e klasse schrijft een vereniging een team specifiek in voor een weekendpoule óf een 

midweekpoule. De voorkeur moet bij de inschrijving worden doorgegeven. 

2. In alle overige klassen is het niet mogelijk in te schrijven voor een poule met een specifieke 

wedstrijddag. 

f. Als twee of meer aangesloten verenigingen een fusie aangaan, dan heeft de nieuwe vereniging 

voor het indelen van zijn team(s) de rechten van een van de fuserende verenigingen die met zijn 

team het hoogste was ingedeeld. 

Artikel 6.2c – Inschrijven teams Softbal Heren Senioren 
a. Tot een gesloten klasse, zoals genoemd in artikel 1.1 lid e1iii, kan een team alleen via 

promotie/degradatie toetreden. 

b. In de 1e klasse mag een vereniging slechts met één team per klasse aan de competitie 

deelnemen. 

c. Het Bondsbestuur kan voor de 1e klasse in bijzondere gevallen dispensatie van het in lid b 

bepaalde verlenen. 

d. Uiterlijk op 15 oktober voorafgaand aan een seizoen kan een vereniging een gemotiveerd 

verzoek bij het Bondsbestuur indienen om buiten de promotie/degradatieregeling om in het 

eerstvolgende seizoen tot een gesloten klasse te worden toegelaten. Het verzoek moet worden 

voorzien van een opgave van de spelers die in het eerstvolgende seizoen in het betreffende 

team gaan meespelen. Het Bondsbestuur zal alleen als er ruimte in een gesloten klasse is een 

dergelijk verzoek in behandeling nemen. Een verzoek wordt op de volgende punten beoordeeld: 

1. Onderbouwing en toekomstvisie. 

2. Samenstelling spelersgroep van het betreffende team (onder andere herkomst spelers). 

3. Resultaten van het betreffende team in het vorige seizoen(en). 

Uiterlijk op 1 november voorafgaand aan een seizoen maakt het Bondsbestuur zijn beslissing 

bekend. 

e. Vrije inschrijving bestaat voor teams die deelnemen aan open klassen, zoals genoemd in artikel 

1.1 lid e2iii en e3iii. In gevallen van algemeen bondsbelang kan het Bondsbestuur een 

uitzondering op deze bepaling maken. 

f. Als twee of meer aangesloten verenigingen een fusie aangaan, dan heeft de nieuwe vereniging 

voor het indelen van zijn team(s) de rechten van een van de fuserende verenigingen die met zijn 

team het hoogste was ingedeeld. 
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Artikel 6.3 – Nummering teams van een vereniging 
Als een vereniging met meerdere teams in een leeftijdscategorie speelt, dan worden deze teams in 

naar klasse afdalende volgorde aangeduid als 1e team, 2e team, 3e team. 

Artikel 6.4 – Wensen voor poule-indeling en wedstrijdprogramma 
a. Een deelnemende vereniging kan voor de aanvang van het seizoen zijn wensen ten aanzien van 

de poule-indeling en het wedstrijdprogramma vóór een door de KNBSB te bepalen datum 

kenbaar maken. De afdeling Competitiezaken houdt zo veel mogelijk rekening met deze wensen, 

maar een vereniging kan hieraan geen rechten ontlenen. 

b. 1. Een deelnemende vereniging stelt voor de thuiswedstrijden van zijn team(s) de wedstrijddag 

en aanvangstijd vast. De afdeling Competitiezaken houdt zoveel als mogelijk rekening met de 

wens(en) van de vereniging, maar heeft de bevoegdheid hiervan af te wijken. Een vereniging 

die vanwege religieuze bezwaren tegen het spelen op een bepaalde dag is, hoeft op deze dag 

geen wedstrijden te spelen als dit bezwaar uit de Statuten van de vereniging blijkt. 

2. Afwijking voor HONKBAL HOOFDKLASSE / OVERGANGSKLASSE: De officiële wedstrijddag en 

aanvangstijd van een wedstrijd is: 

i. Hoofdklasse: donderdag 19.30 uur, zaterdag en zondag van 13.00/13.30/14.00/14.30/ 

15.00 uur. 

ii. Overgangsklasse: zaterdag en zondag van 13.00/13.30/14.00/14.30/15.00 uur. 

iii. Een vereniging kan, onafhankelijk van de reden, tot 1 april van een seizoen de 

aanvangstijd van zijn thuiswedstrijden wijzigen. De aanvangstijd kan per thuiswedstrijd 

verschillen. 

3. Afwijking voor SOFTBAL DAMES GOLDEN LEAGUE / SILVER LEAGUE: De officiële 

wedstrijddag en aanvangstijd van een wedstrijd is zaterdag 13.00/13.30/14.00/14.30/15.00 

uur. 

c. Als een vereniging voor het spelen van een uitwedstrijd meer dan 70 km moet reizen, dan mag 

de wedstrijd op zondag niet voor 12.00 uur aanvangen. In overleg tussen beide verenigingen 

mag wel van deze aanvangstijd worden afgeweken. 

Artikel 6.5 – Inplannen en verschuiven competitiewedstrijd 
a. De afdeling Competitiezaken is verplicht een te spelen competitiewedstrijd minstens 4 x 24 uur 

voor het aanvangstijdstip aan de betrokken verenigingen bekend te maken. In bijzondere 

gevallen kan bij een play-offswedstrijd of een beslissingswedstrijd hiervan worden afgeweken. 

De afdeling Competitiezaken is bevoegd een dergelijke wedstrijd in te lassen of te verschuiven, 

van welke bevoegdheid slechts in dringende gevallen gebruik zal worden gemaakt. 

b. Een verzoek tot het verschuiven van een competitiewedstrijd moet door de vereniging, 

vergezeld van de schriftelijke toestemming van de tegenpartij, uiterlijk 3 x 24 uur voor het 

aanvangstijdstip van die wedstrijd bij de afdeling Competitiezaken worden ingediend. Een 

dergelijk verzoek mag alleen schriftelijk of via elektronische weg worden gedaan. 

Artikel 6.6 – Bepalen thuisvereniging bij een beslissingswedstrijd 
Bij een beslissingswedstrijd waarbij beide verenigingen elkaar slechts éénmaal ontmoeten, moet de 

plaatscheidsrechter de managers/aanvoerders of coaches van beide teams laten loten om te bepalen 

welke vereniging als thuisspelende vereniging wordt beschouwd. Bij dergelijke wedstrijden moeten 

beide teams over voldoende in goede staat verkerende ballen beschikken. 
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Artikel 6.7 - Terugtrekken van een team 
a. Een vereniging die met een team aan de competitie deelneemt, is verplicht de door de afdeling 

Competitiezaken vastgestelde competitiewedstrijden te spelen. Het Bondsbestuur is gerechtigd 

van deze verplichtingen dispensatie te verlenen. 

b. 1. Trekt een vereniging een team voor publicatie van de definitieve poule-indeling van een  

seizoen terug, dan wordt er geen administratieve heffing opgelegd. 

2. Trekt een vereniging een team na publicatie van de definitieve poule-indeling van een 

seizoen terug, dan wordt er wel een administratieve heffing opgelegd. 

3. Trekt een vereniging een team tijdens een competitiesoort terug, dan worden alle door dat 

team in het lopende seizoen in die competitiesoort gespeelde competitiewedstrijden als niet 

gespeeld beschouwd. De vereniging krijgt een administratieve heffing opgelegd en blijft 

aansprakelijk voor alle kosten, voortvloeiende uit haar deelname aan de competitie. 

4. Een teruggetrokken team wordt in een volgend seizoen niet meer in de poule-indeling 

opgenomen van de klasse waaruit het team is teruggetrokken. De vereniging kan in een open 

klasse een nieuw team inschrijven. 

c. In afwijking van lid b geldt voor HONKBAL HOOFDKLASSE / OVERGANGSKLASSE het volgende: 

1. Trekt een vereniging een team tijdens een competitiesoort terug, dan worden alle door dat 

team in het lopende seizoen in die competitiesoort gespeelde competitiewedstrijden als niet 

gespeeld beschouwd. De vereniging blijft aansprakelijk voor alle kosten, voortvloeiende uit 

haar deelname aan de competitie. In het volgende seizoen kan de vereniging in een open 

klasse een nieuw team inschrijven Het Bondsbestuur kan eventueel naar een alternatieve 

oplossing zoeken. 

2. Trekt een vereniging een team na de laatste competitiewedstrijd en voor aanvang van de 

eerste competitiewedstrijd in het nieuwe seizoen terug, dan zoekt het Bondsbestuur naar 

een passende oplossing. 

3. Voor elk teruggetrokken team wordt een administratieve heffing aan de betreffende 

vereniging opgelegd. 

d. In afwijking van lid b geldt voor SOFTBAL DAMES GOLDEN LEAGUE / SILVER LEAGUE het 

volgende: 

1. Trekt een vereniging een team tijdens een competitiesoort terug, dan worden alle door dat 

team in het lopende seizoen in die competitiesoort gespeelde competitiewedstrijden als niet 

gespeeld beschouwd. De vereniging blijft aansprakelijk voor alle kosten, voortvloeiende uit 

haar deelname aan de competitie. Voor elk teruggetrokken team wordt een administratieve 

heffing aan de betreffende vereniging opgelegd. 

2. Trekt een team zich na de laatste competitiewedstrijd en vóór 1 januari van een seizoen 

terug uit de competitie, dan volgt terugplaatsing naar een open klasse.  

3. Trekt een team zich tussen 1 januari en de aanvang van de eerste competitiewedstrijd terug 

uit de competitie, dan zoekt het Bondsbestuur naar een passende oplossing. Voor elk 

teruggetrokken team wordt een administratieve heffing aan de betreffende vereniging 

opgelegd. 

Artikel 6.8 – Accommodatie en spelmateriaal 
a. De ontvangende vereniging moet er voor zorgen dat de accommodatie in goede staat verkeert 

en dat is voldaan aan het bepaalde in hoofdstuk 3. Deze vereniging zorgt voor in goede staat 
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verkerend veldmateriaal en voor voldoende in goede staat verkerende ballen, dit ter 

beoordeling van de scheidsrechter. 

b. Elk team moet voor de eigen spelers knuppels, uitrusting en spelmateriaal bij zich hebben. De 

knuppels, de uitrusting en het spelmateriaal hoeven niet aan de tegenpartij ter beschikking te 

worden gesteld. Voor de spelers is uniforme kleding verplicht. Uniforme kleding geldt ook voor 

de coaches in de coachvakken. Alleen aan de werper (indien hij honkloper is) en aan de coaches 

in de coachvakken is het toegestaan over de uniforme kleding een afwijkend kledingstuk te 

dragen. 

c. Op- of aanmerkingen over het spelmateriaal en de accommodatie moeten voor of tijdens de 

wedstrijd door de manager/aanvoerder of coach aan de plaatscheidsrechter worden gemeld. 

Artikel 6.9 – Knuppels 
a. Voor HONKBAL HOOFDKLASSE / OVERGANGSKLASSE geldt het volgende: 

1. In de Hoofdklasse-competitie mag uitsluitend met goedgekeurde houten knuppels worden 

gespeeld. De lijst met goedgekeurde knuppels staat op www.knbsb.nl. 

2. In de Overgangsklasse-competitie mag met goedgekeurde houten knuppels (conform de lijst 

met goedgekeurde knuppels op www.knbsb.nl) worden gespeeld. Daarnaast is het ook 

toegestaan zogenaamde composiet knuppels te gebruiken. 

3. Tijdens een play-offswedstrijd of een beslissingswedstrijd voor promotie naar de Hoofdklasse 

geldt dat alleen houten knuppels mogen worden gebruikt. 

b. Voor SOFTBAL DAMES GOLDEN LEAGUE / SILVER LEAGUE geldt het volgende: 

1. Knuppels die gebruikt worden in de competitie mogen niet voorkomen op de ASA non-

approved bat list, zoals gepubliceerd op www.knbsb.nl. 

2. Het gebruik van knuppels waarvan het merk, de serieaanduiding en/of typenummer niet 

meer zichtbaar zijn, zijn niet toegestaan in de competitie. Dergelijke knuppels worden als een 

onreglementaire knuppel beschouwd (Illegal Bat). 

3. Een vereniging in de competitie moet het Bondsbureau van de KNBSB uiterlijk 7 x 24 uur voor 

de aanvang van de eerste competitiewedstrijd in het bezit stellen van een schriftelijke 

opgave (Bat list) waaruit blijkt welke knuppels in de competitie gaan worden gebruikt. 

4. Bij nalatigheid van het in lid 3 bepaalde krijgt de desbetreffende vereniging een 

administratieve heffing opgelegd. 

5. Enkel de knuppels die op de Bat list staan vermeld mogen tijdens de wedstrijd in de dug out 

aanwezig zijn (fungo knuppels uitgezonderd). 

6. Tijdens het seizoen mogen knuppels aan de Bat list worden toegevoegd of van de Bat list 

worden afgevoerd. 

7. Uiterlijk 2 x 24 uur voor het aanvangstijdstip van een competitiewedstrijd kan een vereniging, 

tijdens werkdagen van het Bondsbureau van de KNBSB (maandag-vrijdag 8.30-17.00 uur), 

één of meerdere wijzigingen in de Bat list aanbrengen. De vereniging moet daarvoor een 

nieuwe versie van de Bat list aanleveren onder opgave van de wijziging(en). 

8. Het gebruik van een knuppel die niet op de Bat list is aangemeld, is niet toegestaan in de 

competitie en wordt als een onreglementaire knuppel (Illegal Bat) beschouwd. 

 

 

 

 

OPMERKING: 

Voor aanvang van of tijdens de wedstrijd kan een KNBSB-official de op het speelveld 

aanwezige knuppels aan de hand van de Bat list inspecteren. 

http://www.knbsb.nl/
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Artikel 6.10 – Speelveld of team niet gereed op aanvangstijdstip wedstrijd 
a. Als de ontvangende vereniging op het aanvangstijdstip van de competitiewedstrijd het speelveld 

met toebehoren niet gereed heeft, dan krijgt de vereniging een administratieve heffing 

opgelegd. Is het speelveld na een half uur nog niet in orde, dan wordt het team van die 

vereniging als niet opgekomen beschouwd en is artikel 6.11 van toepassing. 

b. Het team dat op het aanvangstijdstip van de wedstrijd niet klaar staat als de plaatscheidsrechter 

de spelers heeft verzocht hun plaats in het veld in te nemen, terwijl het team met voldoende 

spelers aanwezig is maar hiervoor niet gereed is of weigert te spelen, wordt belast met een 

administratieve heffing. Is het team na een kwartier nog niet gereed of volhardt het in de 

weigering te spelen, dan wordt de administratieve heffing verhoogd. Als de plaatscheidsrechter 

vaststelt dat het team een half uur na het aanvangstijdstip nog niet gereed is of weigert te 

spelen, dan is artikel 6.11 van toepassing. 

Artikel 6.11 - Niet spelen met opzet, door schuld of door overmacht  
a. Als een vereniging een voor haar vastgestelde competitiewedstrijd niet speelt, beoordeelt de 

afdeling Competitiezaken of dit is gebeurd: 

1. met opzet; 

2. door schuld; 

3. door overmacht. 

b. Van niet spelen met opzet is sprake: 

1. als een vereniging erkent opzettelijk te zijn weggebleven; 

2. als het betrokken team op dezelfde dag een andere wedstrijd heeft gespeeld en dit niet te 

wijten is aan een verklaarbaar misverstand over het doorgaan van de verplichte 

competitiewedstrijd; 

3. als de betrokken verenigingen zijn overeengekomen niet te spelen zonder de afdeling 

Competitiezaken daarover te hebben ingelicht en bevestiging van Competitiezaken te 

hebben ontvangen; 

4. als het niet spelen bedoeld blijkt te zijn als een verzet tegen een beslissing van een officieel 

lichaam of een officiële persoon. 

c. Van niet spelen door schuld is sprake in die gevallen die het gevolg zijn van: 

1. administratieve slordigheden; 

2. onachtzaamheid ten opzichte van de reglementaire bepalingen; 

3. een onverwacht gebrek aan spelers (minder dan negen spelers); 

4. onverwachte financiële problemen; 

5. te laat komen; 

6. niet opkomen. 

Het in lid c3 bepaalde is niet van toepassing op teams die uitkomen in een klasse genoemd in 

artikel 1.1 lid e3. Voor deze teams geldt het minimum aantal van zes spelers. 

d. Niet spelen door overmacht wordt slechts geaccepteerd als de vereniging de afdeling 

Competitiezaken ervan kan overtuigen dat er zwaarwegende redenen waren voor het niet 

spelen van de vastgestelde competitiewedstrijd. De vereniging moet dit schriftelijk te kennen 

hebben gegeven, uiterlijk de derde dag na de vastgestelde wedstrijd. De vereniging heeft het 

recht dat twee afgevaardigden van de vereniging door de afdeling Competitiezaken worden 

gehoord op een tijdstip te bepalen door de afdeling Competitiezaken. 
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e. Administratieve behandeling van de niet gespeelde wedstrijd: 

1. Beide verenigingen en (eventueel) alle aangestelde scheidsrechters moeten, onafhankelijk 

van elkaar, binnen 2 x 24 uur na de vastgestelde datum en tijd van de niet gespeelde 

wedstrijd een rapportage bij de afdeling Competitiezaken aanleveren. Een nalatige partij 

krijgt een administratieve heffing opgelegd. 

2. Elke aangestelde scheidsrechter geeft in zijn rapport aan welk team hij schuldig acht aan het 

niet spelen van de wedstrijd. 

3. De afdeling Competitiezaken kan ook nog aanvullende verklaringen bij andere personen 

opvragen. 

4. De afdeling Competitiezaken stelt vast of: 

i. er sprake was van overmacht; 

ii. een team (of beide) schuldig is aan het niet spelen met opzet of het niet spelen door 

schuld van de wedstrijd. 

f. De sancties op het niet spelen met opzet of het niet spelen door schuld bestaan uit: 

1.  dezelfde sancties als bij het spelen met een ongerechtigde speler (zie artikel 5.1). Bij elke 

volgende overtreding wordt de administratieve heffing verdubbeld; 

2. (indien het gedupeerde team aanwezig is geweest op de locatie waar de wedstrijd moest 

worden gespeeld) een bedrag aan reiskosten ten gunste van de vereniging van het 

gedupeerde team op basis van vervoer per auto voor maximaal 16 personen (vier auto’s op 

basis van het geldende onbelaste kilometertarief, gehanteerd door de Belastingdienst) te 

rekenen van de plaats van vestiging van deze vereniging naar de locatie waar de wedstrijd 

moest worden gespeeld; 

3. vergoeding aan de vereniging van het gedupeerde team en aan de aangestelde officials van 

alle voor de betreffende wedstrijd gemaakte kosten; 

4. de niet gespeelde wedstrijd moet op een later moment alsnog worden gespeeld. 

g. Als wordt vastgesteld dat beide teams schuldig zijn aan het niet spelen van een wedstrijd, dan 

krijgen beide teams een administratieve heffing en moet de wedstrijd worden overgespeeld. 

h. Heeft een vereniging aan de afdeling Competitiezaken of aan de tegenpartij schriftelijk te 

kennen gegeven een competitiewedstrijd niet te gaan spelen, dan is zo’n kennisgeving alleen te 

herroepen als de tegenpartij het verzoek tot herroeping ondersteunt. 

i. Als door de afdeling Competitiezaken wordt vastgesteld dat een team tweemaal de veroorzaker 

is van het niet spelen met opzet of het niet spelen door schuld, dan kan het betreffende team 

uit de competitie worden genomen. De afdeling Competitiezaken houdt bij een eventueel uit de 

competitie nemen rekening met de belangen van de overige verenigingen in de competitie. 

Artikel 6.12 - Staken wedstrijd 
a. De plaatscheidsrechter kan de wedstrijd staken als één van beide teams het verder spelen 

ongewenst of onmogelijk maakt vanwege: 

1. het duidelijk vertragen, verkorten of ongepast becommentariëren van de wedstrijd door een 

speler(s), manager/aanvoerder, coach(es), bestuurslid(leden) of andere functionaris(sen) van 

de betreffende vereniging; 

2. de weigering het spel voort te zetten nadat de plaatscheidsrechter het teken tot hervatting 

heeft gegeven; 

3. het na een gegeven waarschuwing door de plaatscheidsrechter opzettelijk volharden in 

handelingen tegen de spelregels; 
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4. de weigering door een speler of staflid die door de scheidsrechter uit het veld is gezonden 

om binnen een aanvaardbare termijn aan deze opdracht te voldoen; 

5. het niet meer kunnen beschikken over het minimaal vereiste aantal spelers door een team 

gedurende de wedstrijd; 

6. een handgemeen waarbij meer dan twee personen van beide deelnemende teams betrokken 

zijn (bench clearing brawl). 

b. De plaatscheidsrechter kan de wedstrijd ook staken door: 

1. overlast van het publiek; 

2. het niet tijdig voldoen door de ontvangende vereniging aan het verzoek van de 

scheidsrechter om voorzieningen te treffen aan het veld die naar het oordeel van de 

scheidsrechter tijdens de wedstrijd noodzakelijk zijn geworden; 

3. dat de ontvangende vereniging na een bepaald tijdstip niet meer over het speelveld kan 

beschikken. ook al was zij hiervan niet op de hoogte, en werd niet voldaan aan het onder lid 

c3 bepaalde. In dit geval is het team van de ontvangende vereniging schuldig aan het staken 

van de wedstrijd. 

4. overige buitengewone omstandigheden. 

c. De plaatscheidsrechter kan de wedstrijd ook staken wegens overmacht, waarbij de wedstrijd als 

een opgeschorte wedstrijd wordt beschouwd. Een dergelijke wedstrijd wordt op een later 

moment vervolgd. Er is sprake van een opgeschorte wedstrijd in de volgende gevallen: 

1. De KNBSB heeft het verboden op of na een bepaald tijdstip de wedstrijd te spelen. 

2. De overheid heeft het verboden op of na een bepaald tijdstip (nog) sportwedstrijden te 

houden. 

3. De ontvangende vereniging kan na een bepaald tijdstip niet meer over het speelveld 

beschikken. De vereniging moet de afdeling Competitiezaken minstens 7 x 24 uur voor het 

vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd hiervan in kennis hebben gesteld en de 

afdeling Competitiezaken heeft daar niet of onvoldoende rekening mee gehouden. 

4. De overheid of namens haar optredende functionarissen grijpen onvoorzien in waardoor 

verder spelen onmogelijk is. 

5. De lichtinstallatie is tijdens een lichtwedstrijd onbruikbaar geraakt. 

6. De plaatscheidsrechter heeft de wedstrijd beëindigd in verband met een ernstig ongeval van 

één van de scheidsrechters of spelers, of door andere buitengewone omstandigheden buiten 

de schuld van een van de deelnemende teams. 

d. De plaatscheidsrechter kan de wedstrijd ook staken vanwege het weer, de slechte toestand van 

het speelveld als gevolg van de weersomstandigheden of invallende duisternis. Als er nog geen: 

1. vijf volledige innings zijn gespeeld en de uitspelende vereniging heeft een voorsprong; of 

2. viereneenhalve innings zijn gespeeld en de thuisspelende vereniging heeft een voorsprong; 

of 

3. vijf volledige innings zijn gespeeld bij een gelijke stand; of 

4. 60 procent is verstreken van de speeltijd die die voor betreffende wedstrijd geldt; 

dan wordt de wedstrijd als een niet-opgeschorte wedstrijd beschouwd. Een dergelijke wedstrijd 

moet in zijn geheel worden overgespeeld. Indien daar zwaarwegende redenen voor zijn heeft 

Competitiezaken de mogelijkheid van deze verplichting af te wijken. 
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e. In afwijking van lid d geldt voor HONKBAL HOOFDKLASSE / OVERGANGSKLASSE en SOFTBAL 

DAMES GOLDEN LEAGUE / SILVER LEAGUE het volgende: De plaatscheidsrechter kan de 

wedstrijd ook staken vanwege het weer, de slechte toestand van het speelveld als gevolg van de 

weersomstandigheden of invallende duisternis. 

1. Betreft het een reguliere competitiewedstrijd of een vervolgcompetitiewedstrijd, dan geldt 

het volgende. Als er nog geen: 

i. vijf volledige innings zijn gespeeld en de uitspelende vereniging heeft een voorsprong, 

of; 

ii. viereneenhalve innings zijn gespeeld en de thuisspelende vereniging heeft een 

voorsprong, of; 

iii. vijf volledige innings zijn gespeeld bij een gelijke stand; 

dan wordt de wedstrijd als een niet-opgeschorte wedstrijd beschouwd. Een dergelijke 

wedstrijd moet in zijn geheel worden overgespeeld. 

2. Betreft het een play-offswedstrijd of een beslissingswedstrijd, dan is altijd sprake van een 

opgeschorte wedstrijd. Het vervolg van de gestaakte wedstrijd wordt op een later moment 

voortgezet op het exacte punt waarop de staking heeft plaatsgevonden. 

e. In afwijking van lid d geldt voor HONKBAL HOOFDKLASSE / OVERGANGSKLASSE het volgende: 

De plaatscheidsrechter kan de wedstrijd ook staken vanwege het weer, de slechte toestand van 

het speelveld als gevolg van de weersomstandigheden of invallende duisternis. 

1. Betreft het een reguliere competitiewedstrijd of een vervolgcompetitiewedstrijd, dan geldt 

het volgende. Als er nog geen: 

i. vijf volledige innings zijn gespeeld en de uitspelende vereniging heeft een voorsprong, 

of; 

ii. viereneenhalve innings zijn gespeeld en de thuisspelende vereniging heeft een 

voorsprong, of; 

iii. vijf volledige innings zijn gespeeld bij een gelijke stand; 

dan is altijd sprake van een opgeschorte wedstrijd. Het vervolg van de gestaakte wedstrijd 

wordt op een later moment voortgezet op het exacte punt waarop de staking heeft 

plaatsgevonden. 

2. Betreft het een play-offswedstrijd of een beslissingswedstrijd, dan is altijd sprake van een 

opgeschorte wedstrijd. Het vervolg van de gestaakte wedstrijd wordt op een later moment 

voortgezet op het exacte punt waarop de staking heeft plaatsgevonden. 

f. Administratieve behandeling van een gestaakte wedstrijd: 

1. Beide verenigingen en alle aangestelde scheidsrechters moeten, onafhankelijk van elkaar, 

binnen 2 x 24 uur na afloop van de gestaakte wedstrijd een rapportage bij de afdeling 

Competitiezaken aanleveren. Een nalatige partij krijgt een administratieve heffing opgelegd. 

2. Elke aangestelde scheidsrechter geeft in zijn rapport aan welk team hij schuldig acht aan het 

staken van de wedstrijd. 

3. De afdeling Competitiezaken kan ook nog aanvullende verklaringen bij andere personen 

opvragen. 

4. De afdeling Competitiezaken stelt vast of: 

i. de scheidsrechter een juiste beslissing heeft genomen; 

ii. er sprake was van overmacht; 

iii. een team (of beide) schuldig is aan het staken van de wedstrijd. 

Met opmerkingen [RV14]: In seizoen 2020 geldt vanwege de 
coronacrisis een aangepaste versie van deze regel voor de Honkbal 
Hoofdklasse en Honkbal Overgangsklasse. 

Met opmerkingen [RV15]: Vanwege de coronacrisis geldt in 
seizoen 2020 deze aangepaste versie van deze regel voor de 
Honkbal Hoofdklasse en Honkbal Overgangsklasse. 
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g. Als een team schuldig wordt bevonden aan het staken van de wedstrijd, dan: 

1. verliest dit team de wedstrijd met 2-0; 

2. én krijgt dit team een administratieve heffing. 

h. Als wordt vastgesteld dat beide teams schuldig zijn aan het staken van een wedstrijd, dan 

krijgen beide teams een administratieve heffing en moet de wedstrijd worden overgespeeld. 

i. Een team dat zich in hetzelfde seizoen voor de tweede keer aan het onder lid a en b gestelde 

schuldig maakt, krijgt de sancties uit lid f plus twee extra verliespunten opgelegd. 

j. Bij het hervatten van een opgeschorte wedstrijd gelden de volgende bepalingen: 

1. Als beide teams elkaar nog eens ontmoeten op de accommodatie van de ontvangende 

vereniging onmiddellijk voorafgaande aan de eerstvolgende wedstrijd op die accommodatie. 

2. Als beide teams elkaar nog slechts ontmoeten op de accommodatie van de bezoekende 

vereniging onmiddellijk voorafgaande aan de eerstvolgende wedstrijd op die accommodatie. 

3. Als beide verenigingen elkaar niet meer ontmoeten wordt de opgeschorte wedstrijd 

uitgespeeld op een nader te bepalen tijdstip op de accommodatie van de ontvangende 

vereniging. 

4. Als de opgeschorte wedstrijd een wedstrijd uit een dubbel betreft, blijven alle voor een 

dubbel van kracht zijnde regels ten aanzien van het opstellen van spelers van kracht. 

5. Een opgeschorte wedstrijd wordt hervat onder de omstandigheden, zoals deze van 

toepassing waren op het moment van onderbreking van de oorspronkelijke wedstrijd. De 

voltooiing van de opgeschorte wedstrijd is het vervolg van de oorspronkelijke wedstrijd. De 

opstelling en de slagvolgorde van beide teams moeten precies hetzelfde zijn als op het 

moment van onderbreking en zijn onderworpen aan de invaller-bepalingen. Elke speler mag 

worden vervangen door een speler die voor de onderbreking niet aan de wedstrijd heeft 

deelgenomen. Een speler die voor de onderbreking was vervangen, mag niet meer worden 

opgesteld, tenzij dit volgens de spelregels (re-entry regel) wel is toegestaan. Voor de 

wedstrijd moet, in overeenstemming met het voorgaande, een nieuw line-upformulier 

worden aangeleverd. 

Artikel 6.13a – Honkbal Senioren: Wedstrijdduur, mercy rule, aantal ballen 

jeugdwerper, automatische nul, onbeperkt wisselen, aangewezen slagman 
a. In de Hoofdklasse / Overgangsklasse / Topklasse / 1e klasse / 2e klasse geldt voor alle 

competitiewedstrijden een wedstrijdduur van negen innings. Als aan het einde van een 

wedstrijd de stand gelijk is, dan wordt de wedstrijd telkens met één inning verlengd totdat een 

beslissing is verkregen. Er worden maximaal twaalf innings gespeeld. 

b. In de Hoofdklasse / Overgangsklasse / Topklasse / 1e klasse / 2e klasse geldt bij een play-

offswedstrijd of een beslissingswedstrijd een wedstrijdduur van negen innings. Als aan het einde 

van een wedstrijd de stand gelijk is, dan wordt de wedstrijd telkens met één inning verlengd 

totdat een beslissing is verkregen. 

c. In de 3e klasse geldt voor een reguliere of vervolgcompetitiewedstrijd of een 

beslissingswedstrijd een wedstrijdduur van negen innings.  

d. In de 4e klasse en lager geldt voor een reguliere of vervolgcompetitiewedstrijd of een 

beslissingswedstrijd een wedstrijdduur van 120 minuten, een eventuele onderbreking niet 

meegerekend, waarbij een nog lopende inning wordt uitgespeeld. 
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e. In afwijking van vorenstaand punt is een wedstrijd eveneens beëindigd indien één van beide 

teams (mercy rule): 

1. na zeven volledige innings een voorsprong van tien punten of meer heeft; of 

2. wanneer het ontvangende team in zes innings tien punten of meer heeft gemaakt dan het 

bezoekende team in zeven innings. 

f. In een reguliere of vervolgcompetitiewedstrijd, een play-offswedstrijd of een 

beslissingswedstrijd in een seniorenklasse mag een werper uit de leeftijdscategorie Junioren 

maximaal 90 ballen gooien. De volgende rustperiodes gelden: 

1. 1-25 ballen – er geldt geen verplichte rustdag. 

2. 26-50 ballen – er geldt een rust van een volledige dag. 

3. 51-75 ballen – er geldt een rust van twee volledige dagen. 

4. 76-90 ballen – er geldt een rust van drie volledige dagen. 

Afwijking voor HOOFDKLASSE / OVERGANGSKLASSE: Deze regel is niet van toepassing in de 

Hoofdklasse en Overgangsklasse. 

g. In de 4e klasse en lager wordt de automatische nul niet toegepast. 

h. In de 4e klasse en lager geldt de regel voor onbeperkt wisselen. Alle spelers staan in de 

slagvolgorde en mogen onbeperkt in en uit het veld worden gewisseld waarbij de 

oorspronkelijke slagvolgorde moet worden gehandhaafd. 

i. In de 4e klasse en lager is het vanwege de regel voor onbeperkt wisselen niet mogelijk om een 

aangewezen slagman in te zetten. In alle andere klassen is de aangewezen slagman wel 

toegestaan. 

Artikel 6.13b – Softbal Dames: Wedstrijdduur, run ahead rule, heren bij 

damesteam, automatische nul, onbeperkt wisselen, aangewezen speelster, 

maximaal 5 runs 
a. In de Golden League / Silver League / 1e klasse / 2e klasse geldt voor een play-offswedstrijd of 

een beslissingswedstrijd de speelduur van de officiële spelregels. 

b. In de 1e klasse geldt voor een reguliere of vervolgcompetitiewedstrijd dat er twee wedstrijden 

tegen dezelfde tegenstander op een dag worden ingepland (dubbel). 

c. In de 2e klasse geldt voor een reguliere of vervolgcompetitiewedstrijd dat er één wedstrijd op 

een dag wordt ingepland (enkel). 

d. In de 3e klasse geldt voor een reguliere of vervolgcompetitiewedstrijd of een 

beslissingswedstrijd een wedstrijdduur van 90 minuten, een eventuele onderbreking niet 

meegerekend, waarbij een nog lopende inning wordt uitgespeeld. Er wordt één wedstrijd op 

een dag ingepland (enkel). 

e. In afwijking van lid d is in de 3e klasse en lager een wedstrijd eveneens beëindigd als één van 

beide teams (run ahead rule): 

1. na vijf volledige innings een voorsprong van tien punten of meer heeft; of 

2. wanneer het ontvangende team in vier innings tien punten of meer heeft gemaakt dan het 

bezoekende team in vijf innings. 

f. In de 3e klasse en lager mogen teams maximaal twee heren als buitenvelders opstellen, maar 

deze heren mogen niet slaan. 

g. In de 3e klasse en lager wordt de regel van de automatische nul niet toegepast. 
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h. In de 3e klasse en lager geldt de regel voor onbeperkt wisselen. Alle speelsters staan in de 

slagvolgorde en mogen onbeperkt in en uit het veld worden gewisseld waarbij de 

oorspronkelijke slagvolgorde moet worden gehandhaafd. 

i. In de 3e klasse en lager is het vanwege de regel voor onbeperkt wisselen niet mogelijk om een 

aangewezen speelster in te zetten. In alle andere klassen is de aangewezen speelster wel 

toegestaan. 

j. In de 5e klasse wordt gewisseld 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(en) 

gescoord dan telt(len) die run(s) wel mee in de stand van de wedstrijd. 

Artikel 6.13c – Softbal Heren: Wedstrijdduur, run ahead rule, dames bij 

herenteam, automatische nul, onbeperkt wisselen, aangewezen speler 
a. In de 1e klasse geldt voor een reguliere of vervolgcompetitiewedstrijd, een play-offswedstrijd of 

een beslissingswedstrijd een wedstrijdduur van zeven innings. Er wordt één wedstrijd op een 

dag ingepland (enkel). 

b. In de 2e klasse geldt voor een reguliere of vervolgcompetitiewedstrijd of een 

beslissingswedstrijd een wedstrijdduur van zeven innings. Er wordt één wedstrijd op een dag 

ingepland (enkel). 

c. In de 3e klasse en lager geldt voor een reguliere of vervolgcompetitiewedstrijd of een 

beslissingswedstrijd een wedstrijdduur van 90 minuten, een eventuele onderbreking niet 

meegerekend, waarbij een nog lopende inning wordt uitgespeeld. Er wordt één wedstrijd op 

een dag ingepland (enkel). 

d. In afwijking van bovenstaande bepalingen is een wedstrijd eveneens beëindigd als één van 

beide teams (run ahead rule): 

3. na vijf volledige innings een voorsprong van tien punten of meer heeft; of 

4. wanneer het ontvangende team in vier innings tien punten of meer heeft gemaakt dan het 

bezoekende team in vijf innings. 

e. In alle klassen is het toegestaan dames in te zetten, met uitzondering van de positie van werper. 

f. In de 3e klasse en lager wordt de regel van de automatische nul niet toegepast. 

g. In de 3e klasse en lager geldt de regel voor onbeperkt wisselen. Alle spelers staan in de 

slagvolgorde en mogen onbeperkt in en uit het veld worden gewisseld waarbij de 

oorspronkelijke slagvolgorde moet worden gehandhaafd. 

h. In de 3e klasse en lager is het vanwege de regel voor onbeperkt wisselen niet mogelijk om een 

aangewezen speler in te zetten. In alle andere klassen is de aangewezen speler wel toegestaan. 

Artikel 6.14 - Competitiesysteem en regeling bij gelijk eindigen 
Voor alle kampioenschappen waar volgens het competitiesysteem om wordt gespeeld, gelden de  

volgende bepalingen tenzij in de jaarlijkse Competitiebepalingen anders is bepaald: 

a. HONKBAL 

1. Alle jeugdteams vanaf de 2e klasse en lager spelen bij een even aantal teams in de poule een 

competitie van 18 wedstrijden. Bij een oneven aantal teams in de poule speelt elk team 16 

wedstrijden in 18 of 19 speelrondes. De deelnemende teams kunnen elkaar een oneven 

aantal malen ontmoeten. 
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2. De seniorenteams die uitkomen in de 4e klasse en lager spelen bij een even aantal teams in 

de poule een competitie van 18 wedstrijden. Bij een oneven aantal teams in de poule speelt 

elk team 16 wedstrijden in 18 of 19 speelrondes. De deelnemende teams kunnen elkaar een 

oneven aantal malen ontmoeten. 

3. Voor de overige klassen geldt: alle in dezelfde poule geplaatste teams ontmoeten elkaar ten 

minste tweemaal: één keer thuis en één keer uit, tenzij hiervan via de jaarlijkse 

Competitiebepalingen wordt afgeweken. 

SOFTBAL DAMES 

4. Alle jeugdteams in de Junioren en Aspiranten 2e klasse en lager en Pupillen 1e klasse en lager 

spelen bij een even aantal teams in de poule een competitie van 18 wedstrijden. Bij een 

oneven aantal teams in de poule speelt elk team 16 wedstrijden in 18 of 19 speelrondes. De 

deelnemende teams kunnen elkaar een oneven aantal malen ontmoeten. 

5. De seniorenteams die uitkomen in de 3e klasse en lager spelen bij een even aantal teams in 

de poule een competitie van 18 wedstrijden. Bij een oneven aantal teams in de poule speelt 

elk team 16 wedstrijden in 18 of 19 speelrondes. De deelnemende teams kunnen elkaar een 

oneven aantal malen ontmoeten. 

6. Voor de overige klassen geldt: alle in dezelfde poule geplaatste teams ontmoeten elkaar ten 

minste tweemaal:; één keer thuis en één keer uit, tenzij hiervan via de jaarlijkse 

Competitiebepalingen wordt afgeweken. 

SOFTBAL HEREN 

7. De seniorenteams die uitkomen in de 3e klasse en lager spelen bij een even aantal teams in 

de poule een competitie van 18 wedstrijden. Bij een oneven aantal teams in de poule speelt 

elk team 16 wedstrijden in 18 of 19 speelrondes. De deelnemende teams kunnen elkaar een 

oneven aantal malen ontmoeten. 

8. Voor de overige klassen geldt: alle in dezelfde poule geplaatste teams ontmoeten elkaar ten 

minste tweemaal: één keer thuis en één keer uit, tenzij hiervan via de jaarlijkse 

Competitiebepalingen wordt afgeweken. 

b. Als de teams in een poule elkaar een even aantal keren ontmoeten, wordt de helft van het 

aantal wedstrijden thuis en de andere helft uit gespeeld. Als de teams elkaar een oneven aantal 

keren ontmoeten, worden over de gehele competitie gerekend het aantal thuis- en 

uitwedstrijden zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld. Voor het toepassen van laatstgenoemde 

bepaling gelden zogenaamde dubbelwedstrijden als twee wedstrijden (een dubbelwedstrijd is 

twee thuiswedstrijden voor de thuisspelende vereniging). 

c. Als een team haar accommodatie een lange tijd niet kan gebruiken, mag de afdeling 

Competitiezaken de thuiswedstrijden van dat team op een andere accommodatie laten spelen 

zonder dat dit team recht op compenserende thuiswedstrijden heeft. 

d. Het team dat een wedstrijd wint, krijgt daarvoor twee punten. Het verliezende team krijgt dan 

geen punten. Bij een gelijkspel krijgt elk team één punt. De rangschikking wordt bepaald door 

het aantal punten dat de deelnemende teams hebben behaald. 

e. 1. Als twee of meer teams een gelijke positie in de eindrangschikking innemen en daardoor in  

aanmerking komen voor de hoogste plaats of dezelfde degradatieplaats in hun poule, dan 

wordt tussen deze teams een halve competitie op een neutrale accommodatie gespeeld. 

Dezelfde regeling geldt als voor de overgang van een lagere naar een hogere klasse en 

omgekeerd andere plaatsen in de eindrangschikking van belang zijn en voor die plaatsen 
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meerdere teams in aanmerking komen. In bijzondere gevallen kan het Bondsbestuur bepalen 

dat een dergelijke competitie op een bijzondere wijze wordt verspeeld, bijvoorbeeld in 

toernooivorm en met bijzondere bepalingen ten aanzien van onder meer het aantal innings 

of de wedstrijdduur, ongeacht wat de spelregels hierover voorschrijven. 

2. Als bij het splitsen van een klasse, waaronder mede wordt verstaan plaatsing voor een 

vervolgcompetitie of play-offs, gedurende het seizoen teams een gelijke positie in de 

rangschikking innemen, wordt de definitieve rangschikking bepaald door: 

i. het resultaat in wedstrijdpunten van de voor de splitsing onderling gespeelde 

wedstrijd(en); 

ii. indien het onder lid f2.i bepaalde niet leidt tot een definitieve rangschikking is het 

rungemiddelde van de onderlinge gespeelde wedstrijden bepalend. (Het rungemiddelde 

wordt als volgt vastgesteld: Totaal aantal runs voor wordt gedeeld door het totaal aantal 

runs tegen.); 

iii. indien het onder lid f2.i en f2.ii bepaalde niet leidt tot een definitieve rangschikking, is 

het rungemiddelde van alle gespeelde wedstrijden tot de splitsing bepalend; 

iv. indien de vorige bepalingen niet tot een beslissing leiden, wordt één beslissingswedstrijd 

op een neutrale accommodatie gespeeld. Indien meer dan twee teams gelijk zijn 

geëindigd, wordt een halve competitie gespeeld op een door het Bondsbestuur aan te 

wijzen neutrale accommodatie. Bij gelijk eindigen in die competitie wordt eerst opnieuw 

de regeling vanaf lid f2.i gehanteerd. 

3. Wanneer in de Jeugdcompetities, Honkbal Senioren 4e klasse en lager, Softbal Dames 3e 

klasse en lager en Softbal Heren 3e klasse en lager twee of meer teams in aanmerking komen 

voor de hoogste plaats in hun poule, doordat zij met een gelijk aantal punten zijn geëindigd, 

geldt het onderling resultaat in wedstrijdpunten (niet in runsaldo). Als dit onderling resultaat 

gelijk is, zijn de betreffende teams allemaal kampioen van hun poule. 

f. In afwijking van lid e geldt voor HONKBAL HOOFDKLASSE / OVERGANGSKLASSE het volgende: 

1. Als twee of meer teams een gelijke positie in de eindrangschikking innemen en daardoor in  

aanmerking komen voor de hoogste plaats of dezelfde degradatieplaats in hun poule, dan 

wordt tussen deze teams een halve competitie op een neutrale accommodatie gespeeld. 

Dezelfde regeling geldt als voor de overgang van een lagere naar een hogere klasse en 

omgekeerd andere plaatsen in de eindrangschikking van belang zijn en voor die plaatsen 

meerdere teams in aanmerking komen. In bijzondere gevallen kan het Bondsbestuur bepalen 

dat een dergelijke competitie op een bijzondere wijze wordt verspeeld, bijvoorbeeld in 

toernooivorm en met bijzondere bepalingen ten aanzien van onder meer het aantal innings 

of de speeltijd, ongeacht wat de spelregels hierover voorschrijven. 

2. Als bij het splitsen van een klasse, waaronder mede wordt verstaan plaatsing voor een 

vervolgcompetitie of play-offs, gedurende het seizoen teams een gelijke positie in de 

rangschikking innemen, wordt de definitieve rangschikking bepaald door: 

i. het resultaat in wedstrijdpunten van de voor de splitsing onderling gespeelde 

wedstrijd(en) in de competitie waarin de gelijke positie is ingenomen; 

ii. indien het onder lid g2.i bepaalde niet leidt tot een definitieve rangschikking is het 

rungemiddelde bepalend van de onderlinge gespeelde wedstrijden in de competitie 

waarin de gelijke positie is ingenomen. (Het rungemiddelde wordt als volgt vastgesteld: 

Totaal aantal runs voor wordt gedeeld door het totaal aantal runs tegen.) 
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iii. indien het onder lid g2.i en g2.ii bepaalde niet leidt tot een definitieve rangschikking, is 

bepalend het rungemiddelde van alle gespeelde wedstrijden tot de splitsing in de 

competitie waarin de gelijke positie is ingenomen; 

iv. indien de vorige bepalingen niet tot een beslissing leiden, wordt één beslissingswedstrijd 

op een neutrale accommodatie gespeeld. Indien meer dan twee teams gelijk zijn 

geëindigd, wordt een halve competitie gespeeld op een door het Bondsbestuur aan te 

wijzen neutrale accommodatie. Bij gelijk eindigen in die competitie wordt eerst opnieuw 

de regeling vanaf lid g2.i gehanteerd. 

g. In afwijking van lid e geldt voor SOFTBAL DAMES GOLDEN LEAGUE / SILVER LEAGUE het 

volgende: 

1.    i. Als twee of meer teams een gelijke positie in de eindrangschikking innemen en daardoor  

in aanmerking komen voor het directe kampioenschap of dezelfde directe promotie- of 

degradatieplaats(en) in hun poule, dan wordt tussen deze teams een halve competitie 

op een neutrale accommodatie gespeeld. 

In bijzondere gevallen kan het Bondsbestuur bepalen dat een dergelijke competitie op 

een bijzondere wijze wordt verspeeld, bijvoorbeeld in toernooivorm en met bijzondere 

bepalingen ten aanzien van onder meer het aantal innings of de speeltijd, ongeacht wat 

de spelregels hierover voorschrijven. 

ii. Als aan het einde van de halve competitie zoals bij lid h1.i genoemd twee of meer teams 

een gelijke positie in de eindrangschikking innemen, dan wordt de definitieve 

eindrangschikking bepaald op basis van (in volgorde): 

a. De Team Quality Balance-berekening. Het team met de hoogste (positieve) Team 

Quality Balance (TQB) wordt als hoogst genoteerd team aangemerkt. 

b. Indien lid h1.iia niet tot een definitieve rangschikking leidt, wordt overgegaan tot een 

loting die door een medewerker van het Bondsbureau van de KNBSB wordt verricht. 

2. Als bij het splitsen van één of meerdere poules, waaronder ook wordt verstaan plaatsing 

voor vervolgcompetities en play-offs, twee teams een gelijke positie in de eindrangschikking 

innemen, wordt (indien noodzakelijk en/of wenselijk voor het verdere verloop van de 

competitie, dit ter beoordeling door de afdeling Competitiezaken) de definitieve 

eindrangschikking bepaald op basis van (in volgorde): 

i. Het onderling resultaat in wedstrijdpunten van de gespeelde wedstrijden in de poule 

tussen beide teams. 

ii. Indien het onderling resultaat niet tot een definitieve rangschikking leidt, is de Team 

Quality Balance bepalend. Het team met de hoogste (positieve) Team Quality Balance 

(TQB) wordt als hoogst genoteerd team aangemerkt. 

iii. Indien lid h2.i en h2.ii niet tot een definitieve rangschikking leiden, wordt overgegaan tot 

een loting die door een medewerker van het Bondsbureau van de KNBSB wordt verricht. 

3. Als bij het splitsen van een of meerdere poules, waaronder ook wordt verstaan plaatsing 

voor vervolgcompetities en play-offs, drie of meer teams een gelijke positie in de 

eindrangschikking innemen, wordt (indien noodzakelijk en/of wenselijk voor het verdere 

verloop van de competitie, dit ter beoordeling door de afdeling Competitiezaken) de 

definitieve eindrangschikking bepaald op basis van (in volgorde): 

i. De Team Quality Balance-berekening. Het team met de hoogste (positieve) Team Quality 

Balance (TQB) wordt als hoogst genoteerd team aangemerkt. 



 
 

Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2020  37 | P a g i n a  
 

ii. Indien lid h3.i niet tot een definitieve rangschikking leidt, wordt overgegaan tot een 

loting die door een medewerker van het Bondsbureau van de KNBSB wordt verricht. 

 

 

 
 
 
 
 

Artikel 6.15 – Kampioen van Nederland 
a. Kampioen van Nederland is die vereniging die binnen Honkbal / Softbal in de hoogste klasse van 

een leeftijdscategorie aan het einde van de competitie de eerste plaats inneemt of de vereniging 

die winnaar is geworden van een extra te verspelen wedstrijdenreeks (play-offs / Holland Series 

/ kampioenswedstrijd) zoals door het Bondsbestuur voor de aanvang van de competitie is 

vastgesteld. 

b. De regeling met betrekking tot play-offs / Holland Series / kampioenswedstrijd wordt minimaal 

één maand voor de aanvang van de competitie door het Bondsbestuur in de jaarlijkse 

Competitiebepalingen bekend gemaakt. Het Bondsbestuur is bevoegd lopende het seizoen 

aanpassingen door te voeren, van welke bevoegdheid slechts in zeer dringende gevallen gebruik 

wordt gemaakt. 

Artikel 6.16 – Promotie/degradatieregeling 
De regeling met betrekking tot promotie/degradatie in de verschillende klassen wordt minimaal één 

maand voor de aanvang van de competities door het Bondsbestuur in de jaarlijkse 

Competitiebepalingen bekend gemaakt. 

Artikel 6.17 - Neutrale accommodatie 
a. Voor een wedstrijd die is aangemerkt om op een neutrale accommodatie te worden gespeeld, 

stelt de afdeling Competitiezaken vast op welke accommodatie dit gebeurt. Competitiezaken 

overlegt hierover met de eigenaar of gebruiker van deze accommodatie. 

b. De vereniging waarmee de afdeling Competitiezaken is overeengekomen dat zijn accommodatie 

als neutrale accommodatie wordt gebruikt, is verplicht de accommodatie in de best speelbare 

staat te brengen en op het speelveld voor honken, werpplaat en belijning zorg te dragen. Dit 

alles ter beoordeling van de plaatscheidsrechter. De eventueel hieraan verbonden kosten zijn 

voor de gastvereniging. De deelnemende verenigingen aan een wedstrijd op een neutrale 

accommodatie zijn aansprakelijk voor slijtage van of beschadiging aan de accommodatie die niet 

in overeenstemming zijn met slijtage door normaal gebruik. 

Artikel 6.18 - Andere competities 
Het Bondsbestuur kan in overleg met de afdeling Competitiezaken besluiten wedstrijden om de 

KNBSB-beker of enig andere bijzondere prijs te organiseren. Dit geschiedt altijd naast en buiten 

bezwaar van de reguliere competitie. Hiervoor worden dan door het Bondsbestuur bijzondere regels 

vastgesteld die slechts in het betreffende seizoen van kracht zijn. 

BEREKENING ‘TEAM QUALITY BALANCE’: 

De Team Quality Balance wordt berekend op basis van de onderling gespeelde wedstrijden in de 

(halve) competitie en tegen het team waarmee het gelijk aantal eindpunten is behaald. Team 

Quality Balance is de som van het aantal gescoorde punten gedeeld door het aantal gespeelde 

innings als aanvallende partij, min de som van het aantal tegen punten gedeeld door het aantal 

innings gespeeld als verdedigende partij. 
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Artikel 6.19 - Wedstrijdformulier 
a. Het Bondsbestuur bepaalt de regels voor het invullen van het digitale wedstrijdformulier (DWF). 

b. Van elke oefenwedstrijd en elk oefentoernooi waarvoor officials door de KNBSB zijn 

aangewezen moet het thuisspelende team het door de KNBSB voorgeschreven (digitale) 

wedstrijdformulier volledig invullen en naar het Bondsbureau van de KNBSB sturen. 

c. Beide teams moeten uiterlijk 20 minuten voor aanvang van een competitiewedstrijd de 

spelersopgave in het digitale wedstrijdformulier invoeren. Deze spelersopgave moet bestaan uit: 

1. Basisspelers, waarbij per speler wordt aangegeven: 

i. Plek in de slagvolgorde, nummer 1 tot en met 9 (als er sprake is van een aangewezen 

slagman/speelster, dan moet aan de werper (bij honkbal) of flexspeelster (bij softbal) 

nummer 10 worden toegekend) 

ii. Positie in het veld 

2. Wisselspeler(s) (indien van toepassing) 

3. Stafleden 

Let op: Bij klassen waarbij alle spelers in de slagvolgorde staan, moeten alle spelers op het 

digitale wedstrijdformulier worden genoteerd. Per speler wordt aangegeven: 

1. Plek in de slagvolgorde; 

2. De positie in het veld hoeft NIET te worden opgegeven, het mag wel. 

Afwijking voor HONKBAL OVERGANGSKLASSE en SOFTBAL DAMES SILVER LEAGUE: Beide 

teams moeten uiterlijk 30 minuten voor aanvang van een competitiewedstrijd de spelersopgave 

in het digitale wedstrijdformulier invoeren. 

d. De voor de wedstrijd aangestelde (plaat)scheidsrechter accordeert voor aanvang van de 

wedstrijd of uiterlijk binnen 10 minuten na afloop van de wedstrijd de spelersopgave van beide 

teams in het digitale wedstrijdformulier. 

e. Beide teams moeten binnen 15 minuten na afloop van de wedstrijd de wisselspelers die 

daadwerkelijk aan de wedstrijd hebben deelgenomen op het digitale wedstrijdformulier 

noteren. 

f. Uiterlijk 15 minuten na afloop van de wedstrijd komen een vertegenwoordiger van elk team (bv 

coach of aanvoerder) en de aangestelde (plaat)scheidsrechter bij elkaar om de wedstrijddetails 

in het digitale wedstrijdformulier in te vullen: 

1. Uitslag 

2. Wissels 

3. Strafzaken 

4. Status van de wedstrijd (bv uitgespeeld of gestaakt) 

5. Wedstrijdduur 

6. Aantal gespeelde innings 

7. Aanvullende opmerkingen (bv een ingediend protest). 

g. De (plaat)scheidsrechter moet binnen 12 uur na afloop van de wedstrijd de wedstrijddetails 

definitief in het digitale wedstrijdformulier vastleggen. 

h. Bij een dubbelwedstrijd moeten beide teams voor aanvang van de tweede wedstrijd de 

spelersopgave in het digitale wedstrijdformulier van de tweede wedstrijd invoeren. 

i. Bij een dubbelwedstrijd is het toegestaan de wedstrijddetails van beide wedstrijden na afloop 

van de tweede wedstrijd in het digitale wedstrijdformulier in te vullen. 
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j. Bij het niet doorgaan van een wedstrijd moet het digitale wedstrijdformulier door de 

aangestelde (plaat)scheidsrechter onder opgave van de reden van het niet doorgaan worden 

ingevuld. De wedstrijdsecretaris van het thuisspelende team kan het niet doorgaan van de 

wedstrijd ook via Sportlink Club invoeren. 

k. Het team dat het digitale wedstrijdformulier niet tijdig, niet volledig of niet overeenkomstig de 

daarvoor gestelde regels heeft ingevuld, krijgt een administratieve heffing opgelegd. 

l. Het thuisspelende team moet zorgdragen voor de aanwezigheid van in elk geval een 

smartphone of tablet met internetverbinding (Wifi of 3G/4G) op het moment dat de wedstrijd 

op een accommodatie wordt gespeeld, zodat beide teams en de (plaat)scheidsrechter hun 

handelingen kunnen uitvoeren. 

m. Als een team op het digitale wedstrijdformulier een fout constateert nadat dit formulier door de 

(plaat)scheidsrechter is afgerond, dan kan het team gebruikmaken van de bezwaarknop in het 

digitale wedstrijdformulier. Het bezwaar wordt dan door de afdeling Competitiezaken in 

behandeling genomen. 

 

 

 

 

 

 

n. Afwijking voor HONKBAL HOOFDKLASSE en SOFTBAL DAMES GOLDEN LEAGUE: Bij de 

competitiewedstrijden in deze klassen zorgt de aangestelde official bondsscorer voor het 

afhandelen van het digitale wedstrijdformulier en de official scorekaart. 

 

WERKWIJZE BIJ JEUGDLEDEN DIE ALS SCHEIDSRECHTER OPTREDEN: 

Mocht een jeugdspeler niet over een smartphone en/of toegang tot de KNBSB Competitie-app 

beschikken, dan kan de coach van de thuisspelende vereniging als tweede scheidsrechter bij een 

wedstrijd worden aangesteld. De wedstrijd kan door het jeugdlid worden geleid en de 

handelingen rondom het DWF kunnen door de coach worden verzorgd. 
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HOOFDSTUK 7 - PROTESTEN 

Artikel 7.1 – Indienen 
a. Als naar de mening van één van beide teams een scheidsrechter een spelregel onjuist heeft 

toegepast, dan kan het betrokken team zich beroepen op het oordeel van de Protest Commissie 

voor de betrokken tak van sport (Protest Commissie Honkbal of Protest Commissie Softbal). 

1. Bij Seniorenklassen waarin iedereen in de slagvolgorde staat en/of geen promotieregeling 

van toepassing is, is het niet toegestaan een protest in te dienen. 

2. Bij Jeugdwedstrijden is het niet toegestaan een protest in te dienen. 

b. Het protesterende team is verplicht binnen 15 minuten na afloop van de wedstrijd aan de 

plaatscheidsrechter en de manager/aanvoerder of coach van de tegenpartij kenbaar te maken 

of het protest wel/niet wordt doorgezet. Als het protest in de eerste wedstrijd van een dubbel is 

ingediend, dan moet het protesterende team voor aanvang van de tweede wedstrijd dit kenbaar 

maken. 

c. Het protesterende team, de tegenpartij en de scheidsrechter tegen wiens beslissing protest 

werd aangetekend, moeten binnen 45 minuten na afloop van de wedstrijd bijeenkomen voor de 

schriftelijke afhandeling van het protest. Het geschilpunt wordt door het protesterende team op 

het officiële KNBSB ‘Protestformulier’ vermeld. De tegenpartij en de betrokken scheidsrechter 

tekenen het protest voor gezien. 

d. Het protesterende team moet een officieel KNBSB ‘Protestformulier’ binnen 2 x 24 uur na afloop 

van de wedstrijd - volledig ingevuld - per post of langs elektronische weg naar de afdeling 

Competitiezaken sturen. Het protest wordt uitsluitend in behandeling genomen als het officiële 

KNBSB ‘Protestformulier’ (of een kopie daarvan) is gebruikt. Als op het protestformulier één van 

de punten met betrekking tot de administratieve afwikkeling met nee is beantwoord, dan moet 

een toelichting hierop worden gegeven. 

e. Het protesterende team kan binnen 2 x 24 uur na afloop van de wedstrijd nog een aanvullende 

verklaring per post of langs elektronische weg naar de afdeling Competitiezaken sturen. 

f. De tegenpartij en de scheidsrechter tegen wiens beslissing protest wordt aangetekend zijn 

verplicht een verklaring met hun zienswijze op het protest in te dienen. Zij vullen hiervoor een 

officieel KNBSB-formulier ‘Verklaring inzake protest’ in en sturen dit binnen 2 x 24 uur na afloop 

van de wedstrijd - volledig ingevuld - per post of langs elektronische weg naar de afdeling 

Competitiezaken. 

g. Op het digitale wedstrijdformulier van de wedstrijd moet bij ‘Opmerkingen’ worden vermeld dat 

er een protest is ingediend en wie het protesterende team is. Als er een official scorer voor een 

wedstrijd is aangewezen, dan wordt het protest ook op de officiële scorekaart gemeld. 

h. Als het KNBSB ‘Protestformulier’ of het formulier ‘Verklaring inzake protest’ door een van de 

betrokken partijen niet tijdig is ingestuurd, kan een administratieve heffing worden opgelegd. 

Artikel 7.2 – Beoordelen voldaan aan administratieve verplichtingen 
a. De afdeling Competitiezaken beoordeelt in overleg met de voorzitter van de betreffende Protest 

Commissie of door de protesterende vereniging aan het bepaalde in artikel 7.1 is voldaan, 

zonder daarbij het geschilpunt en de reden van het protest te betrekken. Bij verschil van mening 

beslist de commissie in zijn geheel. 
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b. Het protest wordt niet ontvankelijk verklaard als niet aan de bepalingen in artikel 7.1 is voldaan. 

c. Een protest is niet ontvankelijk als het tegen een waarneming door de scheidsrechter is gericht. 

Artikel 7.3 – Behandeling 
a. De voorzitter van de betreffende Protest Commissie heeft het recht te beoordelen of een lid van 

de commissie belanghebbende is en daardoor niet kan deelnemen aan het behandelen van een 

protest. 

b. Als het behandelen van een protest mondeling gebeurt, hebben de verenigingen die 

rechtstreeks bij het protest betrokken zijn het recht zich door een gevolmachtigde te laten 

vertegenwoordigen. Gevolmachtigden moeten voor aanvang van de behandeling een door twee 

bestuursleden van de betrokken vereniging ondertekende machtiging bij de voorzitter van de 

Protest Commissie indienen. Zij moeten de hele behandeling bijwonen en mogen geen 

opmerkingen maken of vragen stellen, tenzij de voorzitter hen daartoe de gelegenheid geeft. Zij 

moeten zich naar de aanwijzingen van de voorzitter gedragen. 

c. De Protest Commissie kan een persoon waarvan de getuigenis voor een juiste oordeelsvorming 

van belang kan zijn oproepen als getuige te verschijnen. Eventueel kan de Protest Commissie de 

getuige opdragen aan hem gestelde vragen schriftelijk of elektronisch te beantwoorden. 

Artikel 7.4 - Uitspraak 
a. De betreffende Protest Commissie moet zo mogelijk bij elk protest binnen twee weken nadat 

het is ingestuurd een beslissing nemen. De commissie beslist tevens wat de gevolgen zijn ten 

aanzien van de wedstrijd. 

b. De beslissing van de Protest Commissie wordt zo spoedig mogelijk in het officiële orgaan 

gepubliceerd. Hierbij wordt vermeld op basis van welke spelregel of welk artikel van het 

Reglement van Wedstrijden de beslissing is gebaseerd. Daarbij wordt tevens vermeld welke 

leden van de Protest Commissie het desbetreffende protest hebben behandeld. 

c. De Protest Commissie stelt een schriftelijke uitspraak op. Deze uitspraak wordt aan de beide 

verenigingen en de betrokken scheidsrechter(s) toegezonden. De secretaris van de 

spelregelcommissie ontvangt ook een afschrift van de uitspraak, tenzij het ingediende protest 

niet ontvankelijk is. 

Artikel 7.5 - Kosten 
a. De kosten van een protest worden automatisch via de jaarlijkse eindafrekening bij de vereniging 

van het protesterende team in rekening gebracht. 

b. Voor elk toegewezen protest worden de kosten niet aan de vereniging doorbelast. 

c. Voor elk afgewezen protest en voor elk niet ontvankelijk protest worden de kosten wel aan de 

vereniging doorbelast. 

d. Voor het bijwonen van een hoorzitting/mondelinge behandeling worden ten laste van de 

bondskas de reiskosten vergoed op basis van het geldende onbelaste kilometertarief, 

gehanteerd door de Belastingdienst, aan die personen die door de Protest Commissie zijn 

uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele gevolmachtigden van de niet-protesterende 

vereniging en indien het protest wordt toegewezen voor de gevolmachtigde van de vereniging 

van het protesterende team. 
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e. Als een vereniging voor een te houden wedstrijd als gevolg van een toegewezen protest 

opnieuw reiskosten moet maken, dan worden deze ten laste van de bondskas vergoed op basis 

van vervoer voor maximaal 16 personen (vier auto’s op basis van het geldende onbelaste 

kilometertarief, gehanteerd door de Belastingdienst) te rekenen van de plaats van vestiging van 

de vereniging naar de locatie waar de wedstrijd wordt gespeeld. 

Artikel 7.6 – Hoger beroep of herzien beslissing 
a. Tegen een uitspraak van de Protest Commissie staat geen hoger beroep open. 

b. De Protest Commissie heeft het recht zijn beslissing te herzien als de commissie dit door nieuwe 

feiten noodzakelijk acht. 
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HOOFDSTUK 8 – HONKBAL JEUGD SPECIFIEKE BEPALINGEN 

Artikel 8.1 - Algemeen  
a. Vrije inschrijving bestaat voor Honkbal Jeugdteams die deelnemen aan open klassen: alle 

Honkbal Jeugdcompetities. 

b. Verenigingen mogen via een officieel samenwerkingsverband (artikel 4.6) gezamenlijk een team 

vormen. 

c. Voor een speler wordt aangehouden de leeftijd die hij voor 1 oktober in het betreffende seizoen 

bereikt. 

d. Aan de competities mag door jongens en meisjes worden deelgenomen. 

e. Beschikt een team over minder dan negen spelers dan wordt aan slag niet gewerkt met de 

zogenaamde "automatische nul". De slagvolgorde wordt altijd gehandhaafd. Bij het begin van 

een nieuwe inning is de eerstvolgende slagman diegene die volgt op de laatste reglementaire 

slagman. 

f. Bij de onder lid e genoemde situatie is het toegestaan dat een team (een) speler(s) "leent" van 

de tegenpartij. 

Artikel 8.2 - Leeftijden 
Er wordt gespeeld in drie leeftijdscategorieën: 

a. Pupillen: tot en met 12 jaar. 

b. Aspiranten: tot en met 15 jaar.  

c. Junioren: tot en met 21 jaar. 

Artikel 8.3 - Dispensatie 
Er kan dispensatie worden verleend ten aanzien van het bepaalde in artikel 8.2. 

a. Dispensatie naar een jongere leeftijdscategorie kan worden verkregen, wanneer deze schriftelijk 

en gemotiveerd door de vereniging bij het Bondsbureau van de KNBSB wordt aangevraagd. 

b. 1.   In de Pupillen, Aspiranten en Junioren 1e klasse kan per team voor maximaal één speler 

dispensatie worden aangevraagd. 

2. In de Pupillen, Aspiranten en Junioren 2e klasse en lager kan per team voor maximaal drie 

spelers dispensatie worden aangevraagd. 

c. Er kan alleen dispensatie voor een eerstejaars speler in een leeftijdscategorie worden 

aangevraagd. 

d. Een verleende dispensatie is pas van kracht na bevestiging van het Bondsbureau van de KNBSB. 

Tenzij anders bepaald geldt een verleende dispensatie voor één seizoen. 

e. Voor een team dat met een dispensatiespeler in een poule in de Pupillen, Aspiranten of Junioren 

1e klasse uitkomt gelden de volgende beperkingen: 

1. Indien het gaat om een reguliere competitie zonder vervolgcompetitie, dan kan het team 

geen kampioen worden. Als het team op de eerste plaats in de eindrangschikking eindigt, 

dan is het hoogst geëindigde team zonder dispensatiespeler(s) automatisch kampioen van 

die poule. 

2. Indien het gaat om een reguliere competitie waarbij een team zich voor een 

vervolgcompetitie kan plaatsen, dan kan het team zich niet voor de vervolgcompetitie om 

het kampioenschap plaatsen. Als het team tijdens het eerste deel van de competitie in de 
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eindrangschikking op een plaats eindigt die recht geeft op een plaats in de vervolgcompetitie 

om het kampioenschap, dan wordt deze plaats vergeven aan het hoogst geëindigde team 

zonder dispensatiespeler(s) in de poule. 

f. Een dispensatiespeler mag niet optreden als werper of achtervanger. 

Artikel 8.4 - Speelveld 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het binnenveld is een vierkant. De werpafstand wordt berekend tussen de achterzijde van de 

thuisplaat en de voorzijde van de werpplaat (de zijde die het dichtst bij de thuisplaat ligt). 

a. Pupillen    Advies voor 2020 Verplichting met ingang van 2021 

1. Honkafstand: 18,30 meter 

2. Werpafstand: 

i. 1e klasse: 14,00 meter  14,02   14,02 

ii. 2e klasse: 13,00 meter  13,11   13,11 

iii. 3e klasse: 12,00 meter  12,19   12,19 

b. Aspiranten 

1. Honkafstand: 23,00 meter 

2. Werpafstand: 

i. 1e klasse: 16,45 meter  16,45   16,45 

ii. 2e klasse: 15,00 meter  15,00   15,00 

iii. 3e klasse: 15,00 meter  15,00   15,00 

c. Junioren 

Honkafstand: 27,50 meter en werpafstand: 18,45 meter 

  

Al jaren is het gebruik dat wedstrijden in de leeftijdscategorieën Honkbal Pupillen en Aspiranten 

op een softbalveld/jeugdhonkbalveld worden gespeeld. Echter, dit is reglementair nergens 

vastgelegd. Bij sommige verenigingen worden wedstrijden in deze leeftijdscategorieën nog op 

een honkbalveld gespeeld. 

 

NIEUWE REGEL VANAF 2022: 

Met ingang van seizoen 2022 is het verplicht dat wedstrijden in de leeftijdscategorieën Honkbal 

Pupillen en Aspiranten op een softbalveld/jeugdhonkbalveld worden gespeeld. 

WERPAFSTANDEN: 

Sinds enkele jaren moet een groot aantal, verschillende werpafstanden op de softbal-/ 

jeugdhonkbalvelden worden gehanteerd. Er is begrip voor de theoretische achtergrond van de 

verschillende afstanden, maar in de praktijk levert deze diversiteit problemen op bij het plaatsen 

van de grondankers voor de werpplaat. Op verzoek van de Terreincommissie van de KNBSB 

worden enkele werpafstanden voor Honkbal Jeugd dan ook iets aangepast zodat deze voortaan 

aansluiten op reeds bestaande werpafstanden. 
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Artikel 8.5 - Knuppel 
Met ingang van seizoen 2020 staat de KNBSB alleen USA Batstandard-knuppels toe in de 

leeftijdscategorieën Honkbal Pupillen en Aspiranten. Dit betekent dat vanaf seizoen 2020 elke 

knuppel moet zijn voorzien van het USA Bat-logo. In de leeftijdscategorie Junioren zijn naast de USA 

batstandard knuppels ook de BBCOR-knuppels toegestaan. 

 

De overgangsregeling die in 2018 en 2019 is gehanteerd komt daarmee te vervallen. 

De vereisten van maximale diameter en lengte die voorheen in het reglement stonden, komen 

hiermee te vervallen. 

Artikel 8.6 - Speelbal 
In een wedstrijd moet altijd een en dezelfde soort bal worden gebruikt. In afwijking mag bij vochtige 

weersomstandigheden in de Pupillen 2e klasse en de Aspiranten 2e en 3e klasse met een vinylbal met 

opgestikte naad worden gespeeld. 

a. Pupillen 

1. 1e en 2e klasse: 9,0 inch leren bal 

2. 3e klasse: 9,0 inch zachte vinylbal met opgestikte naad 

b. Aspiranten 

9,0 inch leren bal 

c. Junioren 

9,0 inch leren bal 

Artikel 8.7 - Wedstrijd 

• Bij een wedstrijd met een vastgestelde speelduur wordt een eventuele onderbreking door 

weersomstandigheden of andere calamiteiten niet meegerekend. 

• Bij alle wedstrijden geldt dat de lopende inning wordt afgemaakt, tenzij de thuisspelende 

vereniging al heeft gewonnen. 

• Bij het spelen van dubbelwedstrijden geldt een pauze van 15 minuten. 

• Bij "meerkampen op één dag" gelden met betrekking tot de wedstrijdduur de bepalingen als bij 

"dubbels". 

 

a. Pupillen 

1. 1e klasse:  

i. Een dubbelwedstrijd van ten hoogste vier innings per wedstrijd, waarbij per wedstrijd na 

75 minuten geen nieuwe inning meer wordt begonnen. 

ii. In afwijking van bovenstaande is een wedstrijd eveneens beëindigd, indien één van 

beide teams in een wedstrijd na drie volledige innings een voorsprong van tien punten 

of meer heeft. 

2. 2e klasse: Een enkele wedstrijd waarbij na 90 minuten geen nieuwe inning meer wordt 

begonnen. 

3. 3e klasse: Een enkele wedstrijd waarbij na 90 minuten geen nieuwe inning meer wordt 

begonnen. Vanuit het streven dat de kinderen veel slaan, gooien, vangen en lopen en vooral 

veel plezier in de wedstrijd hebben, gelden de volgende richtlijnen voor hoe een wedstrijd 

kan worden gespeeld: 
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De coaches van beide teams overleggen voorafgaand aan een wedstrijd met elkaar op welke 

wijze er wordt gespeeld. Er zijn drie opties toegestaan: 

i. Wedstrijd volledig coachpitch. 

ii. Wedstrijd volledig werpen door speler met startcount 2-0 en bij 4 wijd een coachpitch 

(zie ook artikel 8.10 lid c). 

iii. Wedstrijd starten met 60 minuten coachpitch en eindigen met 30 minuten werpen door 

speler met startcount 2-0 en bij 4 wijd een coachpitch (zie ook artikel 8.10 lid c). 

Als de coaches van beide teams voorafgaand aan een wedstrijd geen overeenstemming 

kunnen bereiken, dan geldt optie 3 (iii) als verplichting om de wedstrijd te spelen. 

b. Aspiranten 

1. 1e klasse: 

i. Een wedstrijd van ten hoogste zeven innings, waarbij na 120 minuten geen nieuwe 

inning meer wordt begonnen. 

ii. In afwijking van bovenstaande is een wedstrijd eveneens beëindigd, indien één van 

beide teams in een wedstrijd na vijf volledige innings een voorsprong van tien punten of 

meer heeft. 

2. 2e en 3e klasse: Een enkele wedstrijd waarbij per wedstrijd na 90 minuten geen nieuwe inning 

meer wordt begonnen. 

c. Junioren 

1. 1e klasse: 

i. Een wedstrijd van ten hoogste negen innings, waarbij na 150 minuten geen nieuwe 

inning meer wordt begonnen. 

ii. In afwijking van bovenstaande is een wedstrijd eveneens beëindigd, indien één van 

beide teams in een wedstrijd na zeven volledige innings een voorsprong van tien punten 

of meer heeft. 

2. 2e, 3e en 4e klasse: Een enkele wedstrijd van ten hoogste negen innings, waarbij na 120 

minuten geen nieuwe inning meer wordt begonnen. 

Artikel 8.8 – Werper en achtervanger 

• Indien een oorspronkelijk als dubbel of driekamp vastgestelde wedstrijd door omstandigheden 

als enkele wedstrijd wordt verspeeld, blijven de beperkende bepalingen voor een werper en 

achtervanger van kracht. 

• Bij het spelen van een dubbel of driekampen, die als competitievorm zijn vastgesteld, mogen 

spelers t/m 15 jaar in één van de twee wedstrijden als werper en achtervanger fungeren. Tevens 

mag een werper in de andere wedstrijd niet als achtervanger optreden en een achtervanger niet 

als werper. 

• Pitch Counts: De coach van de thuisspelende ploeg is verantwoordelijk voor het (laten) 

registreren van het aantal geworpen ballen van zowel het thuis- als uitspelende team. Indien de 

maximale Pitch Count wordt bereikt, mag de slagbeurt van de slagman worden afgemaakt. 

 

a. Pupillen 

Een werper moet tenminste drie volledige dagen rust hebben wanneer hij op een dag als werper 

drie innings of de maximale Pitch Count heeft geworpen.  
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1. 1e klasse: Een werper mag maximaal 50 ballen gooien. De volgende rustperiodes gelden: 

i. 1- 15 ballen – er geldt een rust van een volledige dag. 

ii. 16-25 ballen – er geldt een rust van twee volledige dagen. 

iii. 26-50 ballen – er geldt een rust van drie volledige dagen. 

Een speler mag in maximaal vier innings als achtervanger optreden.  

2. 2e klasse: Een werper mag maximaal 45 ballen gooien. De volgende rustperiodes gelden: 

i. 1- 15 ballen – er geldt een rust van een volledige dag. 

ii. 16-25 ballen – er geldt een rust van twee volledige dagen. 

iii. 26-45 ballen – er geldt een rust van drie volledige dagen. 

Een speler mag in maximaal vier innings als achtervanger optreden.  

3. 3e klasse: Als vanuit het overleg tussen de coaches van beide teams is overeengekomen om 
de wedstrijd voor een deel van de wedstrijd (30 minuten) of de gehele wedstrijd met een 
jeugdwerper te spelen, dan geldt het volgende: 

i. Een werper mag maximaal 35 ballen gooien. De volgende rustperiodes gelden: 

a. 1- 15 ballen – er geldt een rust van een volledige dag. 

b. 16-25 ballen – er geldt een rust van twee volledige dagen. 

c. 26-35 ballen – er geldt een rust van drie volledige dagen. 

ii. Alle slagmensen starten met een stand van 2 wijd en 0 slag. 

iii. Een speler mag in maximaal drie innings als achtervanger optreden. 

b. Aspiranten 

1. Een werper mag maximaal 60 ballen gooien. 

2. De volgende rustperiodes gelden: 

i. 1-25 ballen – er geldt een rust van een volledige dag. 

ii. 26-40 ballen – er geldt een rust van twee volledige dagen. 

iii. 41-60 ballen – er geldt een rust van drie volledige dagen. 

3. Een speler mag in maximaal vier innings als achtervanger optreden. 

4. Een werper mag in dezelfde wedstrijd niet als achtervanger fungeren. 

5. Een achtervanger mag in dezelfde wedstrijd niet als werper fungeren. 

c. Junioren 

1. Een werper mag maximaal 90 ballen gooien. 

2. 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. 

3. Een speler mag in maximaal vijf innings als achtervanger optreden. 

Artikel 8.9 - Aangewezen slagman, onbeperkt wisselen en alle spelers in de 

slagvolgorde  
a. Alle klassen: De regel voor de aangewezen slagman is niet van toepassing. 

b. Een werper mag éénmalig terugkeren als werper in dezelfde of de aansluitende inning. 

c. Voor de Pupillen 2e en 3e klasse, de Aspiranten 2e en 3e klasse en de Junioren 2e, 3e en 4e klasse 

geldt de regel voor onbeperkt wisselen: Alle spelers staan in de slagvolgorde en mogen 

onbeperkt in en uit het veld gewisseld worden, zolang de oorspronkelijke slagvolgorde wordt 

gehandhaafd.  
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Artikel 8.10 – Bijzondere bepalingen Pupillen 
a. Alle klassen 

1. Een honkloper mag het honk verlaten, nadat de bal in contact is geweest met de knuppel of 

wanneer de geworpen bal de thuisplaat passeert. Een honkloper die het honk te vroeg 

verlaat, krijgt een waarschuwing en moet terug naar het honk. Wanneer dezelfde loper in 

dezelfde inning nogmaals deze regel overtreedt, wordt hij uitgegeven. 

2. De slagbeurt eindigt als een honkloper(s) géén poging meer doet(n) om verder te komen. 

3. De binnenhoogregel en de regel voor opzettelijk laten vallen van een vangbal zijn niet van 
toepassing. 

b. 2e klasse 

1. De slagman is uit wanneer hij drie slag krijgt. De achtervanger hoeft de derde slagbal niet te 

vangen. Het spel is echter niet dood en de honklopers mogen op eigen risico één of meer 

honken verder gaan. 

2. Als de negende slagman 4 wijd krijgt, dan krijgt de slagman maximaal drie slagpogingen op 

een door zijn coach te werpen bal. Van het aantal slagpogingen wordt het oorspronkelijke 

aantal (op moment van 4 wijd al gekregen) slag afgetrokken. 

3. Bij geraakt werper krijgt de slagman, ongeacht de count, maximaal twee slagpogingen op een 

door zijn coach te werpen bal. 

4. De coach dient de bal te werpen vanaf een veilige afstand op een plaats op de lijn tussen 

thuisplaat en tweede honk (frontaal, bijvoorbeeld vanaf de werperplaat), waarbij de wijze 

van werpen vrij is. 

5. Op de coachpitch mag geen stootslag worden neergelegd. 

6. Er wordt gewisseld als: 

i. drie spelers zijn uitgemaakt. 

ii. er maximaal negen spelers in een inning aan slag zijn geweest. 

c. 3e klasse 

1. Als vanuit het overleg tussen de coaches van beide teams is overeengekomen om de 

wedstrijd voor een deel van de wedstrijd (30 minuten) of de gehele wedstrijd met een 

jeugdwerper te spelen, dan geldt het volgende: 

i. Alle slagmensen beginnen hun slagbeurt met 2 wijd en 0 slag. 

ii. De slagman is uit wanneer hij drie slag krijgt. De achtervanger hoeft de derde slagbal 

niet te vangen. Het spel is echter niet dood en de honklopers mogen op eigen risico één 

of meer honken verder gaan. 

iii. Bij 4 wijd krijgt de slagman maximaal drie slagpogingen op een door zijn coach te 

werpen bal. Van het aantal slagpogingen wordt het oorspronkelijke aantal (op moment 

van 4 wijd al gekregen) slag afgetrokken. 

iv. Bij geraakt werper krijgt de slagman, ongeacht de count, maximaal twee slagpogingen 

op een door zijn coach te werpen bal.  

v. De coach dient de bal te werpen vanaf een veilige afstand op een plaats op de lijn tussen 

thuisplaat en tweede honk (frontaal, bijvoorbeeld vanaf de werperplaat), waarbij de 

wijze van werpen vrij is. 

vi. Op de coachpitch mag geen stootslag worden neergelegd. 

vii. Bij de coachpitch is het niet toegestaan om te stelen. 
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viii. Er wordt gewisseld als: 

a. drie spelers zijn uitgemaakt. 

b. er maximaal negen spelers in een inning aan slag zijn geweest, waarbij de negende 

slagman kan scoren. 

ix. Het is wel toegestaan een vierde buitenveldspeler op te stellen. 

2. In de 3e klasse wordt gewisseld 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(en) gescoord dan telt(len) die run(s) wel mee in de stand van de wedstrijd. 

 

Toelichtingen: 

• Een coachpitch moet door de scheidsrechter worden beoordeeld en kan ook 3 slag 

opleveren. 

• Een coachpitch moet door de achtervanger in volledige “bepakking” worden ontvangen. 

• Als een geslagen bal de persoon raakt die de coachpitch heeft gegooid, dan krijgt de slagman 

het eerste honk toegewezen. Eventueel ontstaat dan een gedwongen loop voor de andere 

lopers op de honken. 

• Bij de derde slagpoging tellen uiteraard de gebruikelijke regels ten aanzien van foutslagen. 

Een fout geslagen bal resulteert in dit geval dus in een hernieuwde derde slagpoging. 

Artikel 8.11 – Bescherming van spelers 
Het Bondsbestuur adviseert: 

a. een speler in alle Pupillen- en Aspirantenklassen geen schoenen met metalen spikes of metalen 

noppen te gebruiken. 

b. een achtervanger tijdens de wedstrijdvoorbereiding, tussen de innings en in de wedstrijd het 

volgende beschermende materiaal te dragen: masker, borstbescherming, beenbescherming, 

helm met keelbeschermer (bij Pupillen en Aspiranten ook oorbeschermers aan de helm). 

c. elke werper en binnenvelder in alle Honkbal Jeugd leeftijdscategorieën een gezichtsmasker te 

dragen. 

d. jongens een cup te dragen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 8.12 - Toernooien 
Toernooireglementen moeten in overeenstemming met dit jeugdreglement zijn. 

BESLUIT METALEN SPIKES: 

Het Bondsbestuur heeft op 5 april 2019 besloten dat met ingang van seizoen 2020 GEEN metalen 

spikes meer zijn toegestaan in alle Pupillen- en Aspirantenklassen. Het is vanaf 2020 dus geen 

advies meer maar een verbod. 

 

ACHTERGROND BESLUIT: 

De reden voor het instellen van dit verbod is dat het gebruik van metalen spikes door een speler 

niet alleen een gevaar voor hem zelf is, maar vooral ook voor zijn medespelers en tegenstanders. 

De kans dat een speler met metalen spikes bij een sliding een tegenstander kan blesseren is vrij 

groot. Een ongeluk met een kinderhand of scheen is snel gemaakt met mogelijk blijvende 

gevolgen. 



 
 

Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2020  50 | P a g i n a  
 

Artikel 8.13 - Ontheffing 
Het Bondsbestuur kan voor een termijn van één seizoen ontheffing van de bepalingen in dit 

hoofdstuk verlenen. 
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HOOFDSTUK 9 – SOFTBAL JEUGD SPECIFIEKE BEPALINGEN 

Artikel 9.1 - Algemeen  
a. Vrije inschrijving bestaat voor Softbal Jeugdteams die deelnemen aan open klassen: alle Softbal 

Jeugdcompetities. 

b. Verenigingen mogen via een officieel samenwerkingsverband (artikel 4.6) gezamenlijk een team 

vormen. 

c. Voor een speelster wordt aangehouden de leeftijd die zij voor 1 oktober in het betreffende 

seizoen bereikt. 

d. Aan de competities mag niet worden deelgenomen door jongens. Uitzondering is de 

pupillencompetitie, waarin maximaal drie jongens in de pupillenleeftijd mogen deelnemen. Zij 

mogen gezien de krachtsverhouding niet optreden als werper of achtervanger. 

e. Beschikt een team over minder dan negen speelsters dan wordt aan slag niet gewerkt met de 

zogenaamde "automatische nul". De slagvolgorde wordt altijd gehandhaafd. Bij het begin van 

een nieuwe inning is de eerstvolgende slagvrouw diegene die volgt op de laatste reglementaire 

slagvrouw. 

f. Bij de onder e genoemde situatie is het toegestaan dat een team (een) speelster(s) "leent" van 

de tegenpartij. 

Artikel 9.2 - Leeftijden 
Er wordt gespeeld in drie leeftijdscategorieën: 

a. Pupillen: tot en met 12 jaar. 

b. Aspiranten: tot en met 15 jaar.  

c. Junioren: tot en met 21 jaar. 

Artikel 9.3 - Dispensatie 
Er kan dispensatie worden verleend ten aanzien van het bepaalde in artikel 9.2. 

a. Dispensatie naar een jongere leeftijdscategorie kan worden verkregen, wanneer deze schriftelijk 

en gemotiveerd door de vereniging bij het Bondsbureau van de KNBSB wordt aangevraagd. 

b. 1. In de Aspiranten en Junioren 1e klasse dubbels kan per team voor maximaal één speelster 

dispensatie worden aangevraagd. 

2. In de Aspiranten en Junioren 1e klasse enkels en lager kan per team voor maximaal drie 

speelsters dispensatie worden aangevraagd. 

c. Er kan alleen dispensatie voor een eerstejaars speelster in een leeftijdscategorie worden 

aangevraagd. 

d. Een verleende dispensatie is pas van kracht na bevestiging van het Bondsbureau van de KNBSB. 

Tenzij anders bepaald geldt een verleende dispensatie voor één seizoen. 

e. Voor een team dat met een dispensatiespeelster in een poule in de Aspiranten of Junioren 1e 

klasse dubbels uitkomt gelden de volgende beperkingen: 

1. Indien het gaat om een reguliere competitie zonder vervolgcompetitie, dan kan het team 

geen kampioen worden. Als het team op de eerste plaats in de eindrangschikking eindigt, 

dan is het hoogst geëindigde team zonder dispensatiespeler(s) automatisch kampioen van 

die poule. 
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2. Indien het gaat om een reguliere competitie waarbij een team zich voor een 

vervolgcompetitie kan plaatsen, dan kan het team zich niet voor de vervolgcompetitie om 

het kampioenschap plaatsen. Als het team tijdens het eerste deel van de competitie in de 

eindrangschikking op een plaats eindigt die recht geeft op een plaats in de vervolgcompetitie 

om het kampioenschap, dan wordt deze plaats vergeven aan het hoogst geëindigde team 

zonder dispensatiespeler(s) in de poule. 

f. Een dispensatiespeelster mag niet optreden als werpster of achtervangster. 

Artikel 9.4 - Speelveld 
Het binnenveld is een vierkant. De werpafstand wordt berekend tussen de achterzijde van de 

thuisplaat en de voorzijde van de werpplaat (de zijde die het dichtst bij de thuisplaat ligt). 

a. Pupillen 

1. Honkafstand: 16,50 meter 

2. Werpafstand: 10,00 meter* 

b. Aspiranten 

1. 1e klasse (dubbels): 

i. Honkafstand: 18,29 meter 

ii. Werpafstand: 12,19 meter 

2. 1e klasse (enkels) en 2e klasse: 

i. Honkafstand: 18,29 meter 

ii. Werpafstand: 11,50 meter 

c. Junioren 

1. 1e klasse (dubbels): 

i. Honkafstand: 18,29 meter 

ii. Werpafstand: 13,11 meter 

2. 1e klasse (enkels) en 2e klasse: 

i. Honkafstand: 18,29 meter 

ii. Werpafstand: 12,19 meter 

 

*Bij de pupillencompetitie kan in gezamenlijk overleg tussen beide teams voor een kortere (maar 

veilige) werpafstand worden gekozen.  

Artikel 9.5 - Knuppel 
Een knuppel moet voldoen aan het gestelde in de Officiële Spelregels Softbal. 

a. Pupillen 

Lengte maximaal 30 inches  

b. Aspiranten 

Lengte maximaal 33 inches 

c. Junioren 

Conform de Officiële Spelregels Softbal 

Artikel 9.6 - Speelbal 
In een wedstrijd moet altijd een en dezelfde soort bal worden gebruikt. Verder moet de bal voldoen 

aan de gestelde eisen in de officiële spelregels opgenomen bepalingen. 
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a. Pupillen 

10 inch gele leren of vinyl bal 

b. Aspiranten 

1. 1e klasse (dubbels): 

Conform de Officiële Spelregels Softbal. 

2. 1e klasse (enkels) en 2e klasse: 

11 inch gele leren bal. 

In afwijking mag bij vochtige weersomstandigheden worden gespeeld met een gele vinyl bal 

met opgestikte naad. 

c. Junioren 

Conform de Officiële Spelregels Softbal. 

Artikel 9.7 - Wedstrijd 

• Bij een wedstrijd met een vastgestelde speelduur wordt een eventuele onderbreking door 

weersomstandigheden of andere calamiteiten niet meegerekend. 

• Bij alle wedstrijden geldt dat de lopende inning wordt afgemaakt, tenzij de thuisspelende 

vereniging al heeft gewonnen. 

• Bij het spelen van een dubbelwedstrijd geldt een pauze van 15 minuten. 

 

a. Pupillen 

1. Een enkele wedstrijd waarbij na 90 minuten geen nieuwe inning meer wordt begonnen. 

Vanuit het streven dat de kinderen veel slaan, gooien, vangen en lopen en vooral veel plezier 

in de wedstrijd hebben, gelden de volgende richtlijnen voor hoe een wedstrijd kan worden 

gespeeld: 

De coaches van beide teams overleggen voorafgaand aan een wedstrijd met elkaar op welke 

wijze er wordt gespeeld. Er zijn drie opties toegestaan: 

i. Wedstrijd volledig coachpitch. 

ii. Wedstrijd volledig werpen door speelster met startcount 2-0 en bij 4 wijd een 

coachpitch (zie ook artikel 9.11). 

iii. Wedstrijd starten met 60 minuten coachpitch en eindigen met 30 minuten werpen door 

speelster met startcount 2-0 en bij 4 wijd een coachpitch (zie ook artikel 9.11). 

Als de coaches van beide teams voorafgaand aan een wedstrijd geen overeenstemming 

kunnen bereiken, dan geldt optie 3 (iii) als verplichting om de wedstrijd te spelen. 

2. Bij een dubbelwedstrijd mag per wedstrijd na 60 minuten geen nieuwe inning meer worden 

begonnen. 

b. Aspiranten 

1. 1e klasse (dubbels): 

i. Er geldt een vaste speeldag: zaterdag. 

ii. Een dubbelwedstrijd van ten hoogste vijf innings per wedstrijd, waarbij per wedstrijd na 

75 minuten geen nieuwe inning meer wordt begonnen. 

iii. Bij een gelijke stand na vier innings wordt een tiebreak (conform de spelregels) 

gespeeld. 
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2. 1e klasse (enkels) en 2e klasse: 

i. Een enkele wedstrijd waarbij na 90 minuten geen nieuwe inning meer wordt begonnen. 

ii. Bij een dubbelwedstrijd mag na 75 minuten geen nieuwe inning meer worden 

begonnen. 

c. Junioren 

1. 1e klasse (dubbels): 

i. Er geldt een vaste speeldag: zaterdag. 

ii. Een dubbelwedstrijd van ten hoogste zes innings per wedstrijd, waarbij per wedstrijd na 

90 minuten geen nieuwe inning meer wordt begonnen. 

iii. Bij een gelijke stand na vijf innings wordt een tiebreak (conform de spelregels) gespeeld. 

2. 1e klasse (enkels) en 2e klasse: 

i. Een enkele wedstrijd waarbij na 90 minuten geen nieuwe inning meer wordt begonnen. 

ii. Bij een dubbelwedstrijd geldt de bepaling als bij een enkel. 

Artikel 9.8 – Werpster 

• Bij het spelen van een dubbelwedstrijd of een driekamp die als competitievorm is vastgesteld, 

mag een speelster t/m 15 jaar als werpster in één van de twee wedstrijden als zodanig fungeren 

(dit geldt niet voor de Aspiranten en Junioren 1e klasse dubbels). 

• Bij het spelen van een inhaalwedstrijd die als dubbelwedstrijd is vastgesteld, mag een speelster 

wel als werpster in beide wedstrijden uitkomen. In elke wedstrijd mag ze het aantal innings 

werpen zoals hieronder voor een enkele wedstrijd bepaald. 

 

a. Pupillen 

Als vanuit het overleg tussen de coaches van beide teams is overeengekomen om de wedstrijd 

voor een deel van de wedstrijd (30 minuten) of de gehele wedstrijd met een jeugdwerpster te 

spelen, dan geldt dat bij het spelen van een enkele wedstrijd een werpster maximaal twee 

innings op één dag mag werpen. 

b. Aspiranten 

1. 1e klasse (dubbels): 

i. Een werpster mag maximaal zes innings werpen op één dag. 

2. 1e klasse (enkels) en 2e klasse: 

i. Bij het spelen van een enkele wedstrijd mag een werpster maximaal drie innings werpen 

op één dag. 

c. Junioren 

1. 1e klasse (dubbels): 

i. Een werpster mag maximaal zes innings werpen op één dag. 

2. 1e klasse (enkels) en 2e klasse: 

i. Bij het spelen van een enkele wedstrijd mag een werpster maximaal vier innings werpen 

op één dag. 

Artikel 9.9 - Onbeperkt wisselen en alle speelsters in slagvolgorde 
Voor de Junioren 1e klasse (enkels) en 2e klasse, de Aspiranten 1e klasse (enkels) en 2e klasse en alle 

Pupillen-klassen geldt de regel voor onbeperkt wisselen: Alle speelsters staan in de slagvolgorde en 

mogen onbeperkt in en uit het veld worden gewisseld, zolang de oorspronkelijke slagvolgorde wordt 

gehandhaafd. 
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Artikel 9.10 – Wisselen na 5e run in een inning  
Voor de Junioren 1e klasse (enkels) en 2e klasse, de Aspiranten 1e klasse (enkels) en 2e klasse en alle 

Pupillen-klassen geldt de regel dat wordt gewisseld 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(en) gescoord dan telt(len) die run(s) wel mee in de stand van de wedstrijd. 

Artikel 9.11 – Startcount en coachpitch  
Pupillen 1e en 2e klasse en Aspiranten 2e klasse: 

Als vanuit het overleg tussen de coaches van beide teams is overeengekomen om de wedstrijd voor 

een deel van de wedstrijd (30 minuten) of de gehele wedstrijd met een jeugdwerpster te spelen, dan 

gelden onderstaande bepalingen: 

a. Alle slagvrouwen beginnen hun slagbeurt met 2 wijd en 0 slag. 

b. De slagvrouw is uit wanneer zij drie slag krijgt. De achtervangster hoeft de derde slagbal niet te 

vangen. Het spel is echter niet dood en de honkloopster(s) mogen op eigen risico één of meer 

honken verder gaan. 

c. Bij 4 wijd krijgt de slagvrouw maximaal drie slagpogingen op een door haar coach te werpen bal. 

Van het aantal slagpogingen wordt het oorspronkelijke aantal (op moment van 4 wijd al 

gekregen) slag afgetrokken. Bij geraakt werpster krijgt de slagvrouw, ongeacht de count, 

maximaal twee slagpogingen op een door haar coach te werpen bal. 

d. De coach dient de bal te werpen vanaf een veilige afstand op een plaats op de lijn tussen 

thuisplaat en tweede honk (frontaal, bijvoorbeeld vanaf de werperplaat), waarbij de wijze van 

werpen vrij is. 

e. Op de coachpitch mag geen stootslag worden neergelegd. 

f. Bij de coachpitch is het niet toegestaan om te stelen. 

g. De slagbeurt eindigt als de honkloopster(s) géén poging meer doen om verder te komen. 

h. Een honkloopster mag het honk verlaten, nadat de bal in contact is geweest met de knuppel of 

wanneer de geworpen bal de thuisplaat passeert. Een 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. 

i. Op een doorgeschoten bal kan de honkloopster slechts één honk verder gaan. Je kunt niet 

scoren op een doorgeschoten bal. 

j. Er wordt gewisseld als: 

1. drie speelsters zijn uitgemaakt. 

2. er maximaal negen speelsters in een inning aan slag zijn geweest, waarbij de negende 

slagvrouw kan scoren. 

k. Het is toegestaan een vierde buitenveldspeelster op te stellen. 

l. De binnenhoogregel en de regel voor opzettelijk laten vallen van een vangbal zijn niet van 

toepassing. 

 

Toelichting: 

• De negende slagvrouw kan niet door 4 wijd het eerste honk toegewezen krijgen. De inning kan 

slechts eindigen op een door de negende slagvrouw geslagen bal of 3 slag. 

• De coachpitch moet door de scheidsrechter worden beoordeeld en kan ook 3 slag opleveren. 

• De coachpitch moet door de achtervangster in volledige “bepakking” worden ontvangen. 
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• Als een geslagen bal de persoon raakt die de coachpitch heeft gegooid, dan krijgt de slagvrouw 

het eerste honk toegewezen. Eventueel ontstaat dan een gedwongen loop voor de andere 

loopsters op de honken. 

• Bij de derde slagpoging tellen uiteraard de gebruikelijke regels ten aanzien van foutslagen. Een 

fout geslagen bal resulteert in dit geval dus in een hernieuwde derde slagpoging. 

• Bij een doorgeschoten bal of wilde worp blijft de loopster op het derde honk. Dit geldt ook voor 

een gemiste aangooi van de achtervangster naar de werpster. 

Artikel 9.12 – Bescherming van spe(e)l(st)ers/honkcoaches 
Het Bondsbestuur adviseert: 

a. elke achtervangster in alle Pupillen- en Aspirantenklassen een helm voorzien van 

oorbeschermers te dragen. 

b. elke werpster en binnenveldster in alle Softbal Jeugd leeftijdscategorieën een gezichtsmasker te 

dragen. 

c. jongens een cup te dragen. 

d. honkcoaches in alle softbalklassen een helm te dragen. 

 
 

Artikel 9.13 - Toernooien 
Toernooireglementen moeten in overeenstemming met dit jeugdreglement zijn. 

Artikel 9.14 - Ontheffing 
Het Bondsbestuur kan voor een termijn van één seizoen ontheffing van de bepalingen in dit 

hoofdstuk verlenen. 

In de Spelregels Softbal 2018-2021 is opgenomen dat metalen spikes in geen enkele jeugdklasse 

is toegestaan.  
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HOOFDSTUK 10 – REGELING OPLEIDINGSVERGOEDING 

HONKBAL EN SOFTBAL 

Artikel 10.1 – Opleidingsvergoeding Honkbal en Softbal 
a. 1. Een opleidingsvergoeding is een vergoeding van de kosten voor het opleiden van een speler  

gemaakt door een Nederlandse vereniging. 

2. Op het moment dat een speler voor een andere Nederlandse vereniging onder dezelfde 

spelactiviteit als bij zijn oude vereniging(en) in tenminste een competitiewedstrijd in een 

topcompetitie honkbal of softbal heeft gespeeld, is de nieuwe vereniging een 

opleidingsvergoeding verschuldigd, ongeacht het moment in het seizoen. 

3. Onder topcompetities verstaan we: 

i. Voor honkbal: Honkbal Hoofdklasse en Honkbal Overgangsklasse. 

ii. Voor softbal: Softbal Dames Golden League en Softbal Dames Silver League. 

b. Een opleidingsvergoeding is verschuldigd aan de oude vereniging(en) waar een speler heeft 

gespeeld in de vier kalenderjaren direct voorafgaand aan het kalenderjaar waarin betreffende 

speler op het niveau genoemd in lid a2 en a3 heeft gespeeld. 

c. Een opleidingsvergoeding is niet verschuldigd tussen de oude en nieuwe vereniging uitkomend 

in de topcompetities onderling als de betrokken speler bij zijn oude vereniging op het niveau 

genoemd in lid a2 en a3 is uitgekomen.  

d. Als een speler direct voorafgaand aan het spelen op vorenvermeld niveau: 

1. minder dan vier kalenderjaren voor de oude vereniging heeft gespeeld, heeft de oude 

vereniging recht op een vergoedingsduur die overeenkomt met het aantal kalenderjaren 

waarin de speler bij de oude vereniging heeft gespeeld. 

2. voor meerdere (oude) verenigingen heeft gespeeld, dan wordt de vergoeding naar rato over 

de betreffende verenigingen gespreid. 

e. Als een speler gedurende het kalenderjaar van vereniging wisselt en in een topcompetitie blijft 

spelen, dan blijft de verplichting voor het betalen van de opleidingsvergoeding voor dat lopende 

kalenderjaar bij de vereniging van herkomst. De verplichting voor het betalen van de 

opleidingsvergoeding voor de daaropvolgende kalenderjaren gaat over naar de nieuwe 

vereniging. 

f. Als een speler vanuit een samenwerkingsverband tussen twee of meer verenigingen in 

tenminste een competitiewedstrijd in een topcompetitie heeft gespeeld, is de vereniging die 

uitkomt in de topcompetitie verantwoordelijk voor het betalen van de opleidingsvergoeding. 

g. Een opleidingsvergoeding: 

1. bedraagt EUR 150,00 per seizoen; 

2. kan door de oude vereniging(en) worden aangevraagd voor maximaal vier kalenderjaren en 

zolang een speler op het niveau genoemd in lid a2 en a3 uitkomt. 

3. loopt maximaal tot en met het kalenderjaar waarin een speler de leeftijd van 23 jaar bereikt. 

i. Voor een speler die 21 jaar is in het eerste kalenderjaar dat hij op het niveau genoemd in 

lid a2 en a3 is uitgekomen, is drie kalenderjaren opleidingsvergoeding verschuldigd. 

ii. Voor een speler die 22 jaar is in het eerste kalenderjaar dat hij op het niveau genoemd in 

lid a2 en a3 is uitgekomen is twee kalenderjaren opleidingsvergoeding verschuldigd. 
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h. De oude vereniging moet een aanvraag voor een opleidingsvergoeding bij de KNBSB indienen 

voor 1 december van het kalenderjaar waarin de speler op het niveau genoemd in lid a2 en a3 

heeft gespeeld. 

1. Het recht op het aanvragen van een opleidingsvergoeding voor een speler voor een bepaald 

kalenderjaar vervalt zodra de aanvraag niet tijdig in een kalenderjaar is ingediend. 

i. Als voor een speler reeds over vier kalenderjaren opleidingsvergoeding is betaald en hij gaat 

daarna over naar een andere vereniging, voordat hij 23 jaar is of in het kalenderjaar dat hij 23 

jaar wordt, dan is nog steeds opleidingsvergoeding verschuldigd over de jaren direct 

voorafgaand aan de laatste overgang, waarover nog geen opleidingsvergoeding is betaald. 

j. De KNBSB verzorgt het verrekenen van de opleidingsvergoeding tussen de betrokken 

verenigingen conform de volgende procedure: 

1. De nieuwe vereniging moet binnen vier weken na de notadatum de opleidingsvergoeding 

aan de KNBSB betalen. 

i. De nota aan de nieuwe vereniging wordt voor het eerste seizoen verhoogd met een 

administratieve heffing en voor de vervolgseizoenen met een lagere administratieve 

heffing ten gunste van de KNBSB. 

2. Daarna betaalt de KNBSB de opleidingsvergoeding binnen twee weken na ontvangst van het 

bedrag aan de oude vereniging uit. 

k. Als de opleidingsvergoeding niet tijdig door de nieuwe vereniging wordt overgemaakt, legt de 

KNBSB dezelfde sancties op als vermeld in het Algemeen Reglement voor het in gebreke blijven 

van betaling van aan de KNBSB verschuldigde gelden.  

l. Een vereniging die een aanvraag op een opleidingsvergoeding heeft ingediend, kan de KNBSB 

niet aansprakelijk stellen voor het in gebreke blijven van betaling door de vereniging die de 

opleidingsvergoeding verschuldigd is. 
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HOOFDSTUK 11 - SLOTBEPALINGEN 

Artikel 11.1 – Beslisser als dit reglement niet voorziet 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bondsbestuur. 

Artikel 11.2 – Bijzondere gevallen 
Het Bondsbestuur heeft de bevoegdheid in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen van artikel 1.1 

van dit reglement. 

 


