
Versie 28/11/2016 

 

Koninklijke Belgische Baseball & Softball Federatie (KBBSF vzw)  
Fédération Royale Belge de Baseball et Softball (FRBBS asbl) 
 

Secrétariat  
Tel. : +32 (0) 479 229 185 

Email : secretariat@frbbs.be ; secretariaat@kbbsf.be  
Compte Bancaire : 735-0022452-33 
Siège Social : Bouchoutlaan, 9 – B1020 , Bruxelles 

N° d‟association : 481775 – N° d‟entreprise : 415130702 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPORTREGLEMENT 
 

2017

mailto:secretariat@frbbs.be
mailto:secretariaat@kbbsf.be


Koninklijke Belgische Baseball & Softball Federatie (KBBSF vzw)  
Fédération Royale Belge de Baseball et Softball (FRBBS asbl) 

 

Versie 28/11/2016 

 

I. ALGEMENE BEPALINGEN ................................................................................... 3 

II. COMPETITIE .......................................................................................................... 3 

INSCHRIJVINGEN,  COMPÉTITIESTRUCTUUR &  TOEPASBARE REGELS ............................. 3 

BATTEN ............................................................................................................................... 5 

BALLEN ............................................................................................................................... 6 

PRE-MATCH ........................................................................................................................ 6 

OMKADERING VAN DE WEDSTRIJDEN .................................................................. 8 

WEDSTRIJDVERLOOP ................................................................................................. 9 

WEDSTRIJDDUUR ....................................................................................................... 10 

MERCY RULES ............................................................................................................. 10 

WEDSTRIJDEINDE ...................................................................................................... 11 

KLASSERING ................................................................................................................ 12 

STIJGEN & DALEN ...................................................................................................... 13 

ADMINISTRATIE & VARIA ....................................................................................... 13 

III. SPELERS & SPEELSTERS ................................................................................ 15 

TYPOLOGIE .................................................................................................................. 15 

LEEFTIJDSCATEGORIEËN ....................................................................................... 16 

SPEELGERECHTIGHEID ........................................................................................... 16 

VARIA ............................................................................................................................. 17 

IV. COACHES ............................................................................................................. 17 

V. UMPIRES & SCORERS ........................................................................................ 17 

VI. BOETES EN FORFAITS ..................................................................................... 17 

VII. BLOEDREGEL VOOR BASEBALL ................................................................ 21 

VIII. OFFICIAL SOFTBALL RULES - UITZONDERINGEN ............................. 22 

IX. OFFICIAL BASEBALL RULES – UITZONDERINGEN ............................... 22 

X. BELGIUM SERIES & PLAYOFFS ...................................................................... 22 

XI. BAS………………………………………………………………………………23 



Koninklijke Belgische Baseball & Softball Federatie (KBBSF vzw)  
Fédération Royale Belge de Baseball et Softball (FRBBS asbl) 

 

Versie 28/11/2016 

 

 

I. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
SR. 1.1 

Alle bepalingen, bedingen en voorwaarden, vervat in navolgend sportreglement, zijn 

bindend voor eenieder, zonder onderscheid, met betrekking tot alle wedstrijden die door 

de KBBSF worden ingericht. 

 
SR. 1.2 

De van toepassing zijnde versie van het Sportreglement is deze, die gepubliceerd is op de 

website van de KBBSF op 31 december van het voorgaande jaar.  Tussen 1 januari en het 

einde van het seizoen (laatste officiële match) kan dit reglement enkel gewijzigd worden 

door een goedkeuring bij gewone meerderheid van de clubs, op een Algemene 

Vergadering. Anderzijds kan, wanneer het noodzakelijk blijkt wel  een gemotiveerde 

verduidelijking worden aangebracht door de raad van bestuur.  In dit geval zal ze 

gepubliceerd worden in de Nieuwsbrief. 
 
SR. 1.3 

Elk protest met betrekking tot de competitie of de door dit Sportreglement behandelde 

zaken zal behandeld worden door de Ondercommissie Geschillen van de Technische 

Commissie volgens de voorziene procedure ( zie HR TECCOM ).  

SR. 1.4 

Onder elke vermelding van  de naam KBBSF, dient begrepen te worden de Raad van 

Bestuur en zijn aanverwante beslissingsorganen (vb commissies, sub-commissies etc.) 
 
SR. 1.5 

Elk in gebreke blijven tegenover een bepaling van dit Sportreglement kan bestraft worden 

met een administratief forfait en of met een boete (cf SR 6.4). 

 
 

II. COMPETITIE 
 
 

INSCHRIJVINGEN,  COMPETITIESTRUCTUUR &  TOEPASBARE REGELS 
 
SR. 2.1.1 

De inschrijving in de competitie van de KBBSF, dient formeel te gebeuren via het 

formulier, beschikbaar op de website. Dit formulier dient aan het secretariaat 

overgemaakt te worden, ten laatste op de datum zoals aangeduid op het formulier. De 

betaling die met deze inschrijving gepaard gaat, moet eveneens ten laatste op de datum 

zoals aangeduid op het formulier, gestort zijn. 

Elke laatijdige inschrijving of betaling zal onderhevig zijn aan een boete (cf. SR 6.4). 

SR. 2.1.2 

Na voorstel van de technische commissie, zal de KBBSF elk jaar een initiële versie van 

de officiële competitiestructuur voor het volgende seizoen publiceren. Tevens zal hierbij 

een kalender van de wedstrijddagen voorzien zijn. Deze gegevens zullen op de website 

van de KBBSF gepubliceerd worden. 

De competitie kan geprogrammeerd worden in de periode tussen 1 april en 31 oktober. 
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SR. 2.1.3 
 

De KBBSF behoudt zich het recht voor, om op basis van de inschrijvingen of in geval 

van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, de competitiestructuur zoals die 

initieel voorzien werd, te wijzigen, ook tijdens het lopende seizoen. De recentste versie 

zal steeds beschikbaar zijn op de website. 

In het geval een competitie voortijdig beëindigd moet worden, zal het eindklassement 

geldig bepaald worden op basis van de laatste volledig afgewerkte ronde. Een 

competitieronde is een reeks van wedstrijden die uitmondt in een eindrangschikking. 

SR. 2.1.4 
 

Behoudens de in dit reglement voorziene afwijkingen, worden alle wedstrijden gespeeld: 

1. in Baseball: volgens het officiële baseballreglement van  Major League Baseball; 

2. in Softball Fastpitch: volgens de officiële spelregels van de ISF (International 

Softball Federation) 

3. in Softball Slowpitch: volgens de officiële spelregels KBBSF Softball Slowpitch 
 

De Technische Commissie legt alle afwijkingen aan bovenstaande reglementeringen vast 

in het onderhavige Sportreglement.  

SR. 2.1.5 

 

Dubbele programmatie 

Wanneer men spreekt over een dubbele programmatie, handelt het over twee wedstrijden 

die gezamenlijk geprogrammeerd zijn, echter niet noodzakelijk gespeeld op dezelfde dag. 

 

Dubbele wedstrijden of doubleheader 

Wanneer men spreekt over een “dubbelwedstrijd”, handelt het over twee 

achtereenvolgende wedstrijden geprogrammeerd op dezelfde dag. De dubbele 

wedstrijden zijn dus een specifiek geval van dubbele programmatie.   

 
SR.2.1.6 

 

Herprogrammering 

Een wedstrijd kan enkel geherprogrammeerd worden op instructie van de 

competitiemanager  

 

De competitiemanager is als enige bevoegd om een herprogrammering door te voeren om 

zo het goede verloop van de competitie te bewaken en te waken over beschikbaarheid van 

terreinen en officials.   
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SR.2.1.7 
 

Volgende regels zijn van toepassing bij de organisatie van regionale, nationale en 

internationale tornooien : 

 
Europese kampioenschappen (nationale ploegen) 
Volledige competitiestop voor de bedoelde sport enkel in de hoogste afdeling (BB / SD / SH) 

Data worden beschikbaar gesteld voor de herprogrammering van de wedstrijden. 
 
Europacup (ploegen) 
Volledige stop voor de betrokken afdeling indien het tornooi in België plaatsvindt. 
Herprogrammering van de wedstrijden van alle ploegen van de ontvangende club (wiens 
terrein effectief gebruikt wordt tijdens het tornooi) in functie van de sport : 

BB, SD & SH : WE's voorafgaand aan het tornooi en WE's van de finales 

 
 
Beschikbare data voor de herprogrammering van de wedstrijden van de betrokken afdeling, 
BEHALVE het WE van de finales. 
 
 

BATTEN 
 
SR 2.2 

 
Baseball : 
 

BB Gold / 1BB / 2BB / U23: composiet batten of houten batten 
Alle overige reeksen : aluminium -3 batten (batten in carbon fibre / „C-Core‟ verboden) of 
composiet of houten batten 
 
Indien de tekst op de batten niet leesbaar is worden deze bats niet toegelaten. 
 
Softball Fastpitch : 

 

Batten die op de lijst<< NON APPROVED BATS >>  van ASA (Amateur Softball 

Association)  

voorkomen, mogen niet gebruikt worden in de wedstrijden die gespeeld worden onder de 

regels van KBBSF. 

Enkel batten die goedgekeurd zijn en het label “ASA of ISF approved” dragen, mogen 

gebruikt worden in de Belgische competitie. 

 

De verantwoordelijkheid bij eventueel gebruik in een wedstrijd, van een ongeoorloofde 

bat, ligt volledig bij de manager/coach van de ploeg welke zo een bat gebruikt. De 

manager/coach moet alle nodige maatregelen treffen om dit te verbieden. 

Indien de tegenpartij toch een overtreding bemerkt en dit aankaart bij de umpire,  of 

indien deze zelf de overtreding bemerkt, zal hij de bat in beslag nemen als 

bewijsmateriaal. De batter en de manager/coach zullen onmiddellijk verdere deelname 

aan de wedstrijd geweigerd worden. Een rapport zal door de umpire overgemaakt worden 

aan DISCOM KBBSF. 

 



Koninklijke Belgische Baseball & Softball Federatie (KBBSF vzw)  
Fédération Royale Belge de Baseball et Softball (FRBBS asbl) 

 

Versie 28/11/2016 

 

Indien niemand de overtreding heeft vastgesteld en er eventuele ongevallen voortvloeien 

door het gebruik van zo een bat, zullen de gevolgen en eventuele kosten en wettelijke 

sancties gedragen worden door de speler die de overtreding heeft veroorzaakt. De 

strafbepaling blijft gelden voor de manager/coach en de speler. 

Buitenlandse clubs die in de Belgische competitie spelen zijn eveneens onderworpen aan 

deze reglementering. 

Buitenlandse clubs die niet in de Belgische competitie spelen moeten binnen een 

redelijke tijd vóór aanvang van de wedstrijd, hun batten ter inspectie voorleggen aan de 

umpires. 

De scorer zal een aantekening maken betreffende het merk en type van de niet toegestane 

bat en als getuige optreden voor de umpire (na de wedstrijd wordt de bat teruggegeven 

aan de eigenaar). DISCOM zal bepalen of er een verdere straf moet uitgesproken worden. 

 

Softball Slowpitch : 

 

De batten die voorkomen op de lijst <<NON APPROVED BATS >> van ASA mogen 

niet gebruikt worden in wedstrijden die onder het KBBSF reglement gespeeld worden.  

 
BALLEN 
 

SR 2.3 

 
De officiële ballen worden hieronder aangegeven. Op straffe van een administratieve forfait 
moeten alle ballen die in het spel gebracht worden de stempel dragen van KBBS-FFRBBS 

Baseball:  BB GOLD & 1BB                 Rawlings ROLB 

   Anderen Rawlings ROLB1 

Softball Fastpich: Worth PX2RYLAH 

     

 Softball Slowpitch : naar vrije keuze, 12” voor de mannen en 11” voor de dames 

 

PRE-MATCH 
 
SR 2.4.1 
 

Het tijdschema voor het inspelen voorafgaand aan de wedstrijd wordt als volgt vastgesteld: 
1. van 30 minuten tot 20 minuten vóór aanvang van de wedstrijd: infield bezoekers; 
2. van 20 minuten tot 10 minuten vóór aanvang van de wedstrijd: infield thuisploeg; 
3. van 10 minuten vóór aanvang van de wedstrijd tot het aanvangsuur: laatste opschik 

van het speelveld. 
 
Geen inspeeltijd is voorzien voorafgaand aan de tweede wedstrijd van een "dubbelwedstrijd" 

(double-header). De hoofdumpire bepaalt het aanvangsuur van de tweede wedstrijd, met dien 
verstande dat er minimaal 15 en maximaal 30 minuten rust moet worden gerespecteerd 
tussen beide wedstrijden. 
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SR 2.4.2 
 
De slagorde moet op een officieel slagordeformulier (line-up) worden opgesteld. Alle personen 

die gerechtigd zijn zich op het speelveld te bevinden (bvb. spelers, speelsters, coaches, 
managers, verzorgers, dug-outscorer, terreinafgevaardigde voor de thuisploeg) moeten op dit 
slagordeformulier worden vermeld. Voor de spelers/speelsters van 1BB, 2BB-T4, 1SD en 1SH 
dient tevens de aard van hun licentie (NT- FNT -F) achter de naam te worden gespecifieerd. 
 
De familienaam van alle op het slagordeformulier voorkomende personen moet in 
DRUKLETTERS worden geschreven, de voornamen moeten VOLUIT worden vermeld. 

 
Het slagordeformulier wordt opgemaakt in drie exemplaren,  respectievelijk bestemd voor : 

 
1. officiële scorer (blad 1) 
2. hoofdumpire  (blad 2), 
3. manager/coach van de tegenstrever  (blad 3), 

 
De slagordeformulieren en de spelerslijst moeten 30 minuten voor het vooropgestelde 
aanvangsuur aan de scorer worden overhandigd. Het laattijdig overhandigen zal geconstateerd 
moeten worden door de scorer op de line-up ( noteren van het uur van overhandiging)  
 
Voor de tweede wedstrijd van een dubbelwedstrijd moet het slagordeformulier ten laatste 10 
minuten na het einde van wedstrijd 1 aan de scorer worden overhandigd. 

De hoofdscheidsrechter, of de eventueel aangeduide scorer, zijn verantwoordelijk voor de 
controle van de licenties, vòòr aanvang van de wedstrijd.  
 

Een coach heeft het recht deze controle bij te wonen. Spelers die tijdens de wedstrijd aan het 
slagordeformulier worden toegevoegd, zijn eveneens onderhevig aan de controle van de 
licentie. Indien een speler geen geldige licentie kan voorleggen, kan hij niet deelnemen aan de 
wedstrijd. 

 
 
Wanneer de opstelling van een speler die niet in regel is, geconstateerd wordt na een officiële 
klacht (zie HR TECCOM), zal dit een administratief forfait met zich meebrengen.  
 
Na controle van de speelvergunningen moet blad 1 ondertekend worden door de 

plaatscheidsrechter en zal dit samen met het wedstrijdblad naar de federatie verzonden  
worden. 
Bij betwistingen tijdens de wedstrijd is enkel het blad 2 in het bezit van de scheidsrechter 
geldig. 

 
Niet aanwezige spelers moeten door de hoofdumpire geschrapt worden. 
Schrappingen van welke aard ook moeten door de hoofdumpire worden geparafeerd. 

Toevoegingen tijdens de wedstrijd zijn enkel toegestaan mits melding aan de hoofdumpire. 
 
SR 2.4.3 
 
Vijf minuten vóór aanvang van de wedstrijd verenigen zich aan de thuisplaat: 

1. de umpires, 
2. de managers/coaches van beide ploegen. 

De managers/coaches van beide ploegen wisselen hun slagordeformulieren uit. De 
manager/coach van de thuisploeg overhandigt minimum 3 nieuwe officiële wedstrijdballen aan 
de hoofdumpire.  

 
Gedurende de hele wedstrijd moet de manager/coach van de thuisploeg ervoor zorgen dat er 
steeds, in goede staat verkerende, officiële wedstrijdballen voorradig zijn en dat hij deze, op 

vraag van de hoofdumpire, onmiddellijk kan leveren. 
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De scheidsrechter beslist over de bespeelbaarheid van het speelveld, tenzij een officiële 
Commissaris van de KBBSF vooraf reeds een beslissing heeft genomen. De thuisploeg is 
gehouden al het nodige te doen om het speelveld speelklaar te maken. Bij niet naleving 
hiervan zal de scheidsrechter dit op het opmerkingenblad vermelden. 

 
Uitzondering: tijdens de Playoffs en Belgian Series is enkel de Technische Commissaris 
bevoegd om een wedstrijd af te lasten. Indien er geen TC aanwezig is, gaat deze bevoegdheid 
over op de Umpire-in-chief, bij afwezigheid van beiden, gaat deze over op de hoofdumpire. 
 
 

OMKADERING VAN DE WEDSTRIJDEN 
 
SR.2.5.1 

De aanwezigheid van een terreincommissaris is verplicht voor afdeling BB Gold, 1BB, Gold SD 
en Gold SH. Hij of zij is de  officiële vertegenwoordig(st)er van de thuisclub, hij/zij is 

verantwoordelijk voor alle problemen van technische aard. Hij of zij  moet vermeld worden op 
de line-up formulieren. 
De thuisploeg blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van de umpires en officiële scorer tot 1 
uur na het einde van de wedstrijd. 
 
Voor alle andere afdelingen, is de aanwezigheid van een terreincommissaris aan te raden. 
Indien geen afzonderlijke terreincommissaris aanwezig is, neemt de hoofdcoach van de 

thuisploeg automatisch deze functie waar. 
 
SR.2.5.3 
1. Wanneer één of beide club(s) de voorschriften van de statuten, het sportreglement of de 
spelregels niet naleeft (naleven), treft de hoofdumpire de gepaste maatregelen opdat deze 

tekortkomingen op het opmerkingenblad vermeld worden. Indien mogelijk wordt de wedstrijd 
echter voortgezet. 

 
2.De Technische of Disciplinaire Commissie zal na kennisneming van de op het 
opmerkingenblad aangebrachte opmerkingen, de nodige maatregelen of sancties treffen. 
 
 
SR.2.5.4 

Indien geen aangewezen officiële umpire of scorer op het speelveld aanwezig is uiterlijk tien 
minuten vóór het aanvangsuur van de wedstrijd, wordt de wedstrijdleiding door de thuisploeg 
toevertrouwd aan een eventueel aanwezige umpire of  scorer in bezit van een licentie. 
 
1.De vervangende umpire of scorer moet in de eerste plaats alleszins een gehomologeerde                   

umpire of scorer zijn. Hij kan niet worden aangevochten.  
 

2.Indien hieraan niet kan worden voldaan moet de thuisspelende vereniging een van zijn leden 
(in het bezit van een geldige licentie en minimum 18 jaar) als  plate -umpire aanduiden. De 
bezoekende vereniging heeft het recht een base -umpire aan te duiden.  
 
3.De thuisspelende ploeg dient ook een scorer te leveren die de basisbeginselen van scoren 
kent en de wedstrijd op het officiële wedstrijdformulier kan scoren. 
 

In het geval van een vervanging van de officieel aangewezen umpire en/of scorer, moet de  
vervangende scorer  de identiteit van de officieel aangewezen  umpire en/of  scorer  noteren, 
gevolgd door “afwezig en vervangen door”. 
 
 

In het geval van een arbitrage door de niet-officiële umpire, moet de scorer de naam en het 

licentienummer van de vervangende umpire noteren op het scoringsformulier, alsook de club 
tot welke hij behoort. 
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In het geval de thuisploeg niet in staat is een umpire te voorzien, geeft dit aanleiding tot een 
administratieve forfait ten nadele van de thuisploeg.  
 
SR.2.5.5 

Bij een toewijzing “HOME”, kan de bezoekende club in geen enkel geval of op geen enkele 
wijze bestraft worden, voor een gebrek aan umpire/scorer van de thuisploeg. 

Bij een “HOME” umpire en/of scorer, zal de scorer “HOME” ook letterlijk vermelden op de 

scorecard  
 

SR.2.5.6 
De thuisclub moet aan de scorer een neutrale en beveiligde zone aanbieden, gescheiden van 
het speelveld en afgezonderd van de toeschouwers en de spelers, waarin hij/zij correct kan 
werken.  

Voor de hoogste divisies, dient deze neutrale zone voorzien te zijn van een 

stroomvoorziening van  220V en internetverbinding. 
 
SR.2.5.7 
KBBSF  bezit de finale bevoegdheid om de aanduiding en eventueel herziening van umpires en 

scorers voor de nationale competities te laten uitvoeren door  CUS. 
 

WEDSTRIJDVERLOOP 
 
SR.2.6.1 
In afwijking van de officiële spelregels mag de wedstrijd met minimum zeven spelers worden 

aangevangen: 
 Baseball : behalve BB Gold, 1BB en 2BB die met 9 spelers moeten aanvangen en 

eindigen 
 Softball : behalve 1SD (later GOLD en Silver) en 1 SH die met 9 spelers moeten 

aanvangen en eindigen 
 
Voor alle andere divisies, indien een ploeg geen 7 spelers meer  kan opstellen, zal de wedstrijd 

gestopt worden en zal de betrokken ploeg de wedstrijd verliezen door administratieve forfait. 
 
SR.2.6.2 

Indien een van de ploegen het speelveld opzettelijk verlaat vóór het einde van de 

wedstrijd, verliest ze de wedstrijd met een forfaitscore en krijgt ze een boete vanwege een 

niet verwittigd forfait. 

 

SR.2.6.3 
In elke afdeling baseball is de regel van de DH (designated hitter) van toepassing ( Official 
Baseball Rules 6.10 b ). 

 
SR. 2.6.4 
 
Wanneer de 1ste wedstrijd van een doubleheader nog niet is aangevangen of gestopt werd 
omwille van administratieve redenen, dan blijft de 2de wedstrijd geprogrammeerd en dient 
deze binnen max. 30 min aan te vangen. Indien het stopzetten van de 1ste wedstrijd omwille 

van administratieve redenen gebonden is aan een blessure en de 2de wedstrijd omwille van 
dezelfde reden niet kan van start gaan, zal de 2de wedstrijd niet als een administratieve forfait 
beschouwd worden.  



Koninklijke Belgische Baseball & Softball Federatie (KBBSF vzw)  
Fédération Royale Belge de Baseball et Softball (FRBBS asbl) 

 

Versie 28/11/2016 

 

 

 

WEDSTRIJDDUUR 
 
SR.2.7.1 
De Duur van de wedstrijden is conform de officiële wedstrijdregels, met de uitzonderingen 
zoals vermeld in de competitiestructuur: 

 
BB Gold: 2 x 9 INN (double header afhankelijk van keuze thuisploeg) 
1BB: 2 x 7 INN (double header) 
2BB: 9 INN 
RBB, U23: 9 INN of maximum 2,5 uren* 
3BB en lager: 7 INN of maximum 3 uren* 

1SD, SD GOLD & SD SILVER & SH: Double header van 2 x 7 INN 

2SD & SD BRONZE: 7 INN 
RSD & RSH: 7 INN of maximum van 2.5 uren* 
 
*De wedstrijd duurt 7 INN. Indien na de tijdslimiet er nog geen 7 INN gespeeld zijn dan stopt 
de wedstrijd na het afmaken van de lopende inning.  
 

Bij wedstrijden met een tijdslimiet wordt 10 minuten voor het verstrijken van die limiet geen 
nieuwe inning meer gestart 

       

SR.2.7.2 
Specifieke regels van toepassing op wedstrijden met tijdslimiet:  
 

1) Ingeval van regen of duisternis zijn alle wedstrijden met tijdslimiet geldig na 1 
uur 30 minuten ongeacht het aantal gespeelde innings. De stoptijd wordt hiervoor niet 

meegerekend. 
 

2) Na het verstrijken van de tijdslimiet is er in deze wedstrijden een gelijkspel 
mogelijk. 

 

MERCY RULES  
 
SR.2.8 
Volgende mercy rules zijn van toepassing: 
 
BASEBALL   

       BB GOLD, 1BB, 2BB, RBB & U23 

       Na vijf innings met 20 punten verschil 
       Na zeven innings met 10 punten verschil 
  
       3BB en lager;   
       Na vijf innings met 20 punten verschil. 
 

SOFTBALL FASTPITCH   
 
       Cfr. Officiële regels ISF 
 
 
SOFTBALL SLOWPITCH 
     

        Cfr. Officiële regels ESF 
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WEDSTRIJDEINDE 
 

SR.2.9.1 
De hoofdumpire telt de score na en zal dadelijk na het beëindigen van de wedstrijd het 
wedstrijdblad ondertekenen. Daarna kunnen geen aanmerkingen meer op de scorekaart 
worden aangebracht. 
 
Op de scorekaart worden verder geen aantekeningen meer gemaakt, ook niet op de 
achterzijde. Opmerkingen zullen op het daartoe bestemde opmerkingen- of protestblad 

worden genoteerd, en ondertekend door de umpire en de scorer. 
 
RS. 2.9.2 - regel extra inning BB Gold, 1BB 

 

Indien een wedstrijd op een gelijke stand eindigt nadat het oorspronkelijk aantal van officieel 
voorziene innings werd afgewerkt , dient de volgende CEB procedure te worden gevolgd voor 

elke bijkomende inning : 
 
- Elke ploeg begint de inning met lopers op eerste en tweede base en 0 outs ; 
- De lopers op eerste en tweede base zijn de laatste 2 batters die in de voorgaande 

inning out waren. 
 

- Alle eventuele volgende innings dienen de volgorde van de lineup te volgen zoals die 

was op het einde van de vorige inning.  
 
 

Met uitzondering van deze specifieke regel, blijven alle andere officiële regels van toepassing 
en blijft het verboden om voorheen vervangen spelers opnieuw hun plaats op het terrein in te 

nemen. De bezoekende ploeg begint de slagbeurt bij het begin van de bijkomende inning en 
de thuisploeg beëindigt de inning met zijn slagbeurt, tot een winnaar kan worden aangeduid.  

 
In de Belgian Series is de CEB procedure niet van toepassing en wordt de wedstrijd verder 
gezet met extra innings. 
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KLASSERING 
 
SR.2.10 
De klassering der ploegen wordt opgemaakt door het aantal gewonnen wedstrijden te delen 
door het aantal gespeelde wedstrijden. Voor wedstrijden die op een gelijke stand eindigen 
wordt het aantal gewonnen wedstrijden verhoogd met een halve eenheid.  

 
De ploeg die op het einde van de competitie het hoogste gemiddelde haalt, volgens 
bovenstaande berekening, is kampioen van zijn reeks, tenzij de competitiestructuur extra 
wedstrijden voorziet (finales, play-offs, series, etc,…) 
 
In geval twee of meerdere ploegen na het einde van een competitie zich op gelijke hoogte 

bevinden, zal het eindklassement opgemaakt worden op basis van  

 
Eén extra wedstrijd indien de rangschikking bepaald over: 

1) Stijgen of dalen naar een andere reeks 
2) Deelnemen aan een playoff of Belgian Series 
3) Deelnemen aan een hogere of lagere groep bij opsplitsen van een divisie 
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STIJGEN & DALEN  
 
SR.2.11.1 
Zoals jaarlijks gepubliceerd in de competitiestructuur 

 
SR.2.11.2 

Indien na afloop van de competitie en vòòr de verplichte inschrijvingsdatum in die nieuwe 
competitie (15 januari): 
 

A) de kampioen of de ploeg gerechtigd om te stijgen weigert te stijgen naar een 
hogere reeks, dan zal de Raad van Bestuur KBBSF in het belang van de sport beslissen 
 

B) een team wenst te dalen naar een lagere afdeling, dan zal de Raad van 

Bestuur KBBSF in het belang van de sport beslissen 
   
Ingeval de winnaar van een barragewedstrijd of playoff die toegang geeft tot een hogere reeks 
te kennen geeft niet te willen stijgen, zal de ploeg welke normaal daalt haar plaats in de  
oorspronkelijk reeks mogen behouden. 
 

De Technische Commissie zal vervolgens alle afdelingen herschikken en aanpassen aan de 
voorziene competitiestructuur. Van zodra een plaats beschikbaar komt in een afdeling zal de 
best geplaatste club van de lagere divisie de plaats in de hogere divisie innemen. 
 

ADMINISTRATIE & VARIA 
 

SR.2.12.1 
Voor de GOLD reeksen is bepaald dat de thuisploeg in light kleuren jersey speelt en 
bezoekende ploeg in dark jersey. 
 
Ingeval van gelijke kleuren van jersey zal, indien de scheidsrechter dit eist voor aanvang van 
de wedstrijd,  de thuisploeg zijn jersey moeten aanpassen, zodat er hierdoor geen verwarring 

op het terrein kan ontstaan. 
 
Bij een weigering hiervan zal de scheidsrechter de wedstrijd niet laten aanvangen en zal de 
KBBSF een forfait kunnen uitspreken tegen de thuisspelende ploeg.  
 
In elk geval zal deze weigering worden vermeld op het opmerkingenblad. 
 

SR.2.12.2 

 
De clubs moeten steeds de nodige maatregelen treffen om de geprogrammeerde wedstrijden 
te laten plaatsvinden, op het geplande aanvangsuur. 
Toch kan het gebeuren dat wegens uitzonderlijke of plaatselijke omstandigheden en ondanks 
alle inspanningen de club hieraan niet kan voldoen. 

Indien een club met zulk probleem wordt geconfronteerd, moet ze de verantwoordelijke van 
de competitie en het secretariaat van de KBBSF, drie werkdagen vooraf op de hoogte brengen,  
zodat deze alle nodige maatregelen kunnen treffen om de wedstrijd te verplaatsen naar een 
ander terrein. 
Indien het terrein niet bespeelbaar is, kan de Competitiemanager op eigen beslissing een 
wedstrijd verplaatsen naar een neutraal terrein. De ploegen dienen zich te schikken naar de 
beslissing van de Competitiemanager.  

 

 
SR.2.12.3 
Elk officieel wedstrijdblad, ook bij forfait (behalve bij algemeen forfait) of niet gespeelde 
wedstrijd, met eventuele boxscore moet uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd gepost 
worden tav de KBBSF (adres wordt gepubliceerd in het WB). 
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Het bewijs van tijdig verzenden zal blijken uit de poststempel. 
Er zal een boete verschuldigd zijn bij het laattijdig indienen, vanaf één week na de datum van 
de wedstrijd (cfr SR 6.4). 
 

 SR.2.12.4 
De thuisploeg dient alle uitslagen  van de voorbije week per SMS of per mobiele app mee te 
delen ten laatste op zondag 20 uur. Uitgestelde wedstrijden of wedstrijden  waarvoor forfait 
(zelfs een verwittigd forfait) werd gegeven, dienen eveneens vermeld. 
 
Een boete zal verschuldigd zijn bij laattijdige melding (cfr SR 6.4)   
 

RS. 2.12.5  
De scorecards moeten minstens volgende vermeldingen bevatten : 

Op beide bladen:  De afdeling, het wedstrijdnummer, de naam van de ploegen en 
de namen en licentienummers van de spelers. 

Op het gepaste blad: De datum, de wedstrijdduur, de plaats, de eindscore, de 
namen en licentienummers van de umpires, de coaches, de 

scorer of desgevallend de TC. 
 

Een boete zal opgelegd worden ingeval er gegevens ontbreken (cf. SR 6.4). 
 

RS. 2.12.6  
Een licentie wordt als geldig beschouwd indien ze opgenomen is : 

- Op de mobiele internetsite van de federatie (adres vermeld in het WB) 
- Op een papieren listing aangemaakt en gecertificeerd door de federatie. 
De certificering van de papieren listing gebeurt door het aanbrengen van een holografische 
beschermingssticker. Elke kopie van het origineel wordt beschouwd als zijnde niet geldig.  

 
Een boete zal worden opgelegd bij bewezen vervalsing van dit document. (cf. SR 6.4). 
 

RS. 2.12.7 
Een Eerste Hulpkit moet aanwezig zijn in de dugout van de thuisploeg bij elke officiële 
wedstrijd. Bij meerdere officiële wedstrijden moeten er zoveel kits aanwezig zijn als dat er 
wedstrijden bezig zijn. Wanneer de officiële scheidsrechter vaststelt dat er geen Eerste Hulpkit 
aanwezig is, brengt dit een administratieve forfait met zich mee.  

 
Bovendien dient er ook een blad beschikbaar te zijn waarop de naam en telefoonnummer van 
de dichtsbijzijnde dokter en ziekenhuis staat aangegeven alsook de juiste toegang tot het 
terrein om deze ingeval van nood, snel te kunnen doorgeven.  
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III. SPELERS & SPEELSTERS 
 
 

TYPOLOGIE 
 

SR.3.1.1 
Enkel en uitsluitend met het doel de opleiding in België te ontwikkelen wordt een onderscheid 
tussen spelers(speelsters) op basis van dit criterium gemaakt. 
 
Bepalingen 
 
Niet in België opgeleide speler (NT): 

Om beschouwd te worden als in België opgeleid, moet een speler/speelster gedurende 5 jaren, 
opeenvolgend of niet, een speler licentie in België gehad hebben. Of een licentie te hebben 
gehad, vòòr het jaar, waarin ze de leeftijd van 19 jaar bereiken. 
 
Alle spelers/speelsters die niet aan deze criteria voldoen zullen beschouwd worden als niet 
gevormde spelers/speelsters. 
 

Deze bepaling is voorzien in het kader van de promotie en ontwikkeling van de opleiding van 
jonge sportieve talenten in België. 
 
Buitenlanders (F)  
 
Spelers en speelsters met een nationaliteit van buiten de Europese Unie. 

 
De raad van bestuur van de KBBSF heeft de bevoegdheid om vrijstellingen en gelijkstellingen 
toe te staan, in zoverre kan aangetoond worden dat de speler/speelster in België gevestigd is 
in hoofdzaak om redenen buiten het baseball en/of softball om. 
 
Elke licentieaanvraag voor dewelke een vrijstelling/gelijkstelling gewenst is, moet 
overgemaakt worden aan het secretariaat van de KBBSF. Deze zal nadien de beslissing van de 

raad van bestuur van de KBBSF doorgeven aan de betrokken liga. Geen enkele aanvraag 
hiertoe zal nog ontvankelijk bevonden worden eenmaal er al een licentie werd ingegeven door 
de club en door de federatie werd goedgekeurd.    
 
SR.3.1.2 
Voor alle spelers en speelsters met een nationaliteit van buiten de Europese Unie, wijst KBBSF 
elke verantwoordelijkheid af wat betreft het verblijfsrecht van de spelers en speelsters. KBBSF 

nodigt iedereen uit wat dit betreft de wetten en reglementen te respecteren. In geen enkel 
geval kan de erkenning van een geldige licentie door KBBSF, gelijkgesteld worden met een 
verblijfsvergunning. 
 
SR.3.1.3 
In de RSH reeks mag er gespeeld worden door zowel mannen als vrouwen (max 3). 

 
SR.3.1.4 
In de tweede slow pitch softball reeks moeten positie 1, 2, 3 en 5 met beschermend 
gezichtsmasker spelen 
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LEEFTIJDSCATEGORIEËN  
 

 
SR.3.2 
De spelers worden ingedeeld in volgende leeftijdscategorieën  
De leeftijd die geldt, is diegene die op 31 december van dat kalenderjaar werd/wordt bereikt  

  
Senioren : 23 jaar en ouder 
U23 : 16 tot en met 22 jaar 

 
Uitzonderingen : 
 

1. Baseball : een speler/speelster mag optreden bij de Senioren vanaf : 

  15 jaar in BB Gold & 1BB 

  14 jaar in lagere afdelingen 

2. Softball : een speler/speelster mag optreden bij de Senioren vanaf : 
 15 jaar in 1SH 

 14 jaar in SD Gold & 1SD 

 13 jaar in lagere afdelingen 

Voor de playoffs: de regel van de hogere afdeling is niet van toepassing op de 
leeftijdscategoriën. 

 

SPEELGERECHTIGHEID 
 

SR.3.3.1 
Voor de afdelingen BB Gold, 1BB, 2BB, SD Gold, SD Silver(??), 1SD en 1SH zal bij elke 
dubbele programmatie (ongeacht of de matchen gespeeld worden in het weekend of tijdens 
weekdagen), positie 1 (pitcher) en positie 2 (catcher) bezet moeten zijn bij één van de twee 
matchen (niet noodzakelijk dezelfde voor de 2 posities), gedurende heel de wedstrijd, door in 
België opgeleide spelers/speelsters. 

 
Een pitcher wordt als opgesteld beschouwd, onafhankelijk van het aantal ballen hij geworpen 
heeft. 
Een catcher wordt  als opgesteld beschouwd, onafhankelijk van het aantal ballen hij 
ontvangen heeft. 

 
In het geval een wedstrijd, om welke reden ook, stopgezet wordt en niet officieel wordt, dan 

telt deze wedstrijd niet meer. In voorkomend geval kan de overblijvende wedstrijd van een 
dubbele programmatie, op positie 1 en 2 zowel bezet worden door in België opgeleide 
spelers/speelsters of niet.  
 
Een wedstrijd met dubbele programmatie die eventueel wordt geherprogrammeerd blijft 
onderworpen aan dit artikel wat betreft de speelgerechtigheid van de spelers.  
 

SR.3.3.2 
In BB Gold, 1BB, 2 BB-T4, 1 SD en 1SH, zijn maximum 3 buitenlandse  spelers/speelsters 
(type F) tegelijkertijd toegelaten op het terrein tijdens elke wedstrijd. 
 
SR.3.3.3 

Een speler/speelster mag voor 2 verschillende clubs spelen in dezelfde sport (baseball, softball 

heren/dames) enkel en alleen wanneer hij/zij er in verschillende leeftijdscategorieën speelt. 
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SR.3.3.4 
Indien 2 of meer ploegen van dezelfde club ingeschreven zijn in eenzelfde competitie maar in 
verschillende afdelingen dan moeten er voor de start van de competitie vaste spelerslijsten 
ingediend worden bij de KBBSF. Er is de mogelijkheid om maximum 4 „vrije‟ spelers aan te 

duiden die flexibel over de afdelingen heen kunnen gebruikt worden. Deze „vrije‟ spelers 
dienen voor aanvang van de competitie gekend te zijn bij de KBBSF. 
 „Vrije‟ Spelers kunnen binnen een club maximaal 1 afdeling zakken.  
 
Indien 2 ploegen van eenzelfde club in dezelfde afdeling spelen moet er met strikt gescheiden 
spelerslijsten gespeeld worden. Ook deze lijsten dien voor aanvang van de competitie 
ingediend worden bij de KBBSF. 

 
Indien vastgesteld wordt dat er onsportief / unfair gehandeld wordt kan de KBBSF optreden 

met administratieve sancties 

 

VARIA 
  
 SR.3.3.5 
 
Om speelgerechtigd te zijn tijdens de post-season wedstrijden (Play-offs en Belgian Series) 

voor een team dient een speler/speelster verplicht in minimaal 5 wedstrijden te zijn 
uitgekomen (in de wedstrijd gekomen) voor dit team en dit ten laatste op 31 juli. Voor Softball 
Heren gelden minimaal 3 wedstrijden. 

 
Elke betwisting van een tegenstander vormt het voorwerp van een beroepsschrift ter controle 
door de KBBSF. 

 
 

Het opstellen van een niet toegelaten speler/ speelster  zal automatisch leiden tot een 
administratieve forfait  
 
 

IV. COACHES 
 
SR.4.1  
 
Coaches mogen, zonder beperking, meerdere teams en meerdere clubs trainen. 
 
 

 

V. UMPIRES & SCORERS 
 
SR.5.0 

 
De CUS is het door de KBBSF gemandateerde orgaan voor de vorming en de aanduiding van 
scheidsrechters en scorers in het kader van haar competities. 
 
Elke club dient zich te houden aan het CUS-reglement en meer bepaald wat betreft het stipt 
respecteren van de betalingstermijnen van de voorschotten. 
 

         

VI. BOETES EN FORFAITS 
 
 
SR.6.1 

Op het niet naleven van de competitieverplichtingen worden onderstaande boetes toegepast. 
(cfr.SR 6.4) 
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Elke door KBBSF opgelegde boete, zal aan de club bekend gemaakt  worden door publicatie in 
de Nieuwsbrief, en moet worden betaald binnen de 14 dagen na publicatie, uitgezonderd een 
officiële betwisting. 

  
Een club kan een gepubliceerde boete betwisten binnen de 14 dagen na publicatie (cfr 
SR.5.2.)  Indien op het secretariaat geen betwisting binnen de gestelde tijd wordt ontvangen, 
wordt de boete als aanvaard beschouwd. 
 
SR.6.2 
Elke betwisting van een boete moet via mail aan het secretariaat van de KBBSF worden 

overgemaakt. De betwisting is opschortend tot een definitieve beslissing van de raad van 
bestuur. Bij het verwerpen van de betwisting, zal de boete verschuldigd zijn, zeven dagen na 

de nieuwe publicatie in het WB. 
 
SR.6.3 
 

Voor elke niet-betaling verschuldigd aan de KBBSF binnen de opgelegde termijn, zal een 
ultiem uitstel worden toegestaan van 14 kalenderdagen met een automatische verhoging van 
10 % van de som (en dit zonder noodzakelijke publicatie in het WB). Eens voorbij dit laatste 
uitstel (voor de totaliteit van de som incl de verhoging), zullen de volgende boetes worden 
toegepast: 
 
Voorschotten CUS: 

Administratief forfait voor alle teams van een club die niet in regel is, tot de dag van effectieve 
ontvangst van de betaling. 
 

 
Boetes KBBSF: 
Administratief forfait voor het betrokken team tot de dag van de effectieve ontvangst van de 
boetes. 

 

BOETES 
 
SR.6.4 

Alle bedragen zijn betaalbaar aan de KBBSF, die in voorkomend geval zal doorstorten aan de 
clubs. 
 
Speelveld niet conform aan de voorschriften : 

Administratieve forfait        

      
Teams terugtrekken uit competitie na 15 februari:  

GOLD      €500,- per deelnemende ploeg 
1BB, 1SD et 1SH                         € 250,- per deelnemende ploeg 
2BB, 2SD et 2SH                              € 100,- per deelnemende ploeg  
Andere reeksen                                       € 100,- per deelnemende ploeg  

             
Teams te laat ingeschreven  (cfr SR.2.1.1)            € 25,- per team   
 

Betaling inschrijving te laat   (cfr SR.2.1.1)             € 25,- per team 
 
Wedstrijdresultaat niet gemeld ( cfr SR 2.12.4)                                      € 10,- 
 
Scorekaart ontbreekt (cfr SR 2.12.3)                                   € 10,- 

 

Scorekaart niet volgens geldende regels ingevuld (cfr SR 2.12.5):    € 5- 
 
Vervalsing van licenties (cf. RS 2.12.6)     € 250,- 
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Kampioen of ploeg die promotie weigert (cfr SR 2.11.2) 
                                                Stijgen naar 1BB,1SD,1SH            € 300,- 
                                               Stijgen naar 2BB                         € 200,- 
                                               Stijgen naar 3 BB                        € 100,- 

 
Forfait 24h van de bezoekende ploeg (FFT24) 
 
                 1BB, 1SD, 1SH, 2BB     € 50,- aan de thuisclub 
                 Andere                       € 30,- aan de thuisclub 
 
Niet verwittigd forfait (FFT)     € 100,- aan de KBBSF + € 100,- aan de tegenstander 

                                                + de onkosten voor de umpire(s) en scorer.  
 

 
Administratieve forfait (FFA)           € 50,- aan de bezoekende club  
 officiële verplaatsingskosten. 
 

Uitsluiting van een speler   € 75,- 

 
Uitsluiting van een coach  € 150,- 
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FORFAITS 
 
Administratieve forfait (FFA) 

  
Een administratieve forfait kan betrekking hebben op tekortkomingen zowel op administratief 
als sportief vlak. De forfait kan uitgesproken worden tegenover één of meerdere ploegen van 
dezelfde club. De forfait kan voorzien zijn in de reglementen KBBSF of worden uitgesproken 
door de raad van bestuur KBBSF (en de hieronder ressorterende commissies). De forfait 
brengt geen boete met zich, enkel het verlies van één of meerdere wedstrijden. Bovendien 
wordt deze forfait ook meegerekend in het jaarlijks totaal aantal  forfaits van een ploeg.  

 
In het geval van reeds aangegane kosten (dwz reeds verplaatsing van de tegenstander en 

officiëlen) voor een match die niet begonnen wordt, zullen forfaitaire kosten verschuldigd zijn 
(cfr SR 6.4) 
 
Verwittigd forfait: (FFT24) 

 
Elke forfait, gemeld tot 24 h vòòr de officiële wedstrijd is een verwittigd forfait, waarvoor 
evenwel een boete zal worden opgelegd aan de bezoekende ploeg (cfr. SR 6.4)  
 
Een forfait moet noodzakelijkerwijze officieel per e-mail worden gemeld aan de 
competitiemanager en aan de tegenstander. 
Kosten voor de officiëlen kunnen ook vermeden worden indien de forfait gevende club de 

CUS verwittigt (persoon die de umpire aanduidt), wat nodeloze verplaatsing zal vermijden. 
Indien een ploeg een verwittigde forfait geeft voor een dubbele programmatie, dan zal er 
maar 1 forfait gerekend worden voor beide wedstrijden.  

 
Niet verwittigd forfait of te laat: (FFT) 
 
Voor elk forfait gemeld op minder dan 24h van de wedstrijd of volledige ploeg niet aanwezig 

op het aanvangsuur, zal een boete van toepassing zijn. (cfr SR 6.4). Ook de 
verplaatsingsonkosten van de aanwezige officiëlen vallen ten laste van het forfait gevende 
team. 
Wanneer de ploeg niet volledig in aantal is om de wedstrijd aan te vangen, zal een 
administratieve forfait uitgesproken worden.  
 

SR. 6.6 
 
Een algeheel forfait impliceert dat alle wedstrijden (reeds gespeelde of nog te spelen) 
hieronder ook eventuele playoff wedstrijden in de aan de gang zijnde competitie, forfait voor 

dat specifieke team zullen verklaard worden. Bovendien zal er de volgende  boete aan 
verbonden zijn: 

 
GOLD,1BB, 1SD en 1SH    € 250,- per deelnemende ploeg 
2BB, 2SD en 2SH    € 100,- per deelnemende ploeg 
overige afdelingen    € 100,- per deelnemende ploeg 
 
Een algeheel forfait is van toepassing bij: 
 

GOLD,1BB, 2BB, 1SD et 1SH (T4-SH)  5de forfait  
Andere reeksen     7de forfait 
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VII. BLOEDREGEL VOOR BASEBALL 
 
SR.7.0 

Bloedregel voor het baseball (voor het softball, cfr  officiële regels, regel 4 sectie 11) 
 
VERPLICHTE VERVANGING IN GEVAL VAN BLOEDING 
 
Wanneer een speler tijdens de wedstrijd begint te bloeden, moet hij worden vervangen:  

a) indien de bloeding, na verzorging niet binnen een redelijke tijd gestelpt kan worden.  
b) indien de kledij bevlekt is met bloed. 

De bloedende speler mag pas terug in het veld komen als de bloeding volledig gestopt is en de 
wonde werd verzorgd, en hij/zij indien nodig van uniform heeft gewisseld. 

 
NOTA: er volgt geen straf wanneer zulke uniformwissel gepaard gaat met een verandering van 
rugnummer. De speler blijft op het scoreblad spelen onder zijn (haar) oorspronkelijk 

rugnummer. 
 

PROCEDURE :  
a) de gewisselde speler wordt vervangen door een reservespeler die optreedt in naam 

van de gewisselde speler voor de rest van de lopende inning. Dus tot deze inning is 
afgelopen. Indien de vervanging dan nog niet mogelijk blijkt, moet deze worden 

verlengd met maximum een volledige inning. 
b) de spelerswissel moet aan de scheidsrechter worden gemeld door de coach. 
c) de vervanger neemt de plaats in van de gewisselde speler zowel in de slagvolgorde als 

de veldpositie. 

 
d) de gewisselde speler mag terug in het spel komen volgens de voorwaarden van een 

gewone spelerswissel binnen de maximum tijd die werd toegestaan om de bloeding te 

stelpen. (zie a) hierboven) 
e) de herintrede dient aan de scheidsrechter te worden gemeld door de coach. 

 
GEVOLGEN  
 

1) Indien de gewonde speler niet kan worden vervangen binnen de voorgeschreven 
termijn (zie a hierboven) zal na verloop van deze termijn de gepleegde vervanging als 

effectief worden beschouwd en dient te voldoen aan spelregels 3.03 en 4.04  
2) Indien de gebruikte wisselspeler een speler was die voordien al deelnam aan de 

wedstrijd, moet deze laatste vervangen worden door een reglementaire vervanger, 
een speler die nog niet aan de wedstrijd deelnam. 

3) een wisselspeler die werd gebruikt in het kader van de Bloedregel treedt op onder de 
naam van de gekwetste speler en wordt niet vermeld op het scoreblad. Hij wordt 

beschouwd als niet hebbende gespeeld. (dit bij eventueel latere wissels) 
4) indien een team over geen reglementaire vervanger beschikt voor een verplichte 

vervanging wegens bloeding, dan zal de  wedstrijd als beëindigd worden beschouwd 
aan het einde van de laatst gespeelde inning en wordt al dan niet dan officieel, 
naargelang het aantal gespeelde innings. 

Opmerking: 
Om latere problemen te vermijden dienen de scorers de toepassing van deze regel te 

vermelden op het opmerkingenblad aan de hand van volgende gegevens:  
Wanneer speler het spel verlaat – welke speler - door wie hij vervangen wordt – reden en 
wanneer speler terug in het spel komt of definitief vervangen wordt. 
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VIII. OFFICIAL SOFTBALL RULES - UITZONDERINGEN 
 
SR 8.1 
Wat betreft de punten e & f van de ESF regel 5.3, zal de Raad van Bestuur de match  forfait 
verklaren voor de ploeg die het einde van de match heeft veroorzaakt, hetzij met opzet, hetzij 
door nalatigheid 

 
 
 

IX. OFFICIAL BASEBALL RULES – UITZONDERINGEN 
 
SR.9.1 
De artikels betreffende de infrastructuur en uitrusting worden beoordeeld door de Raad van 
Bestuur van de KBBSF en de bevoegde commissies.  
 
 
 

X. BELGIUM SERIES & PLAYOFFS 
 

SR.10.1 
 
De Belgium Series worden gespeeld in een best of 5. 

De Playoffs worden gespeeld in een best of 3. 
 

Alle regels van het huidig Sportreglement zijn als volgt van toepassing op deze wedstrijden. 
 
Volgende aanvullingen en afwijkingen zijn van toepassing: 
1. Alle wedstrijden moeten worden geleid door officiële umpires Er wordt door KBBSF  een 

officiële scorer en een  TC aangeduid. 

 
2. Alle wedstrijden die vroegtijdig worden gestaakt wegens duisternis, weersomstandigheden 

of een andere oorzaak, maar officieel geldig zijn ( minimum 5 innings afgewerkt ) worden 
voortgezet vanaf het punt van onderbreking. De niet-officiële wedstrijden worden volledig 
herbegonnen op de eerstvolgende voorziene wedstrijddag. 
Alle wedstrijden moeten in hun initiële volgorde worden gespeeld. 

 
3. Indien beide wedstrijden van een doubleheader vervallen, wordt de volledige double-

header op hetzelfde veld geprogrammeerd (datum te bepalen door de TC). 
 
4. Wedstrijden die zelfs niet kunnen aanvangen op de geprogrammeerde dag, worden 

automatisch geherprogrammeerd naar de eerstvolgende voorziene wedstrijddag. 
 

5. Wanneer de hoofdumpire de wedstrijd staakt (wegens kwetsuur,  weersomstandigheden, 
klacht... ), wordt deze hervat bij beslissing van de umpire in chief en/ of de TC (conform 
de officiële spelregels van baseball en softball en van de regels eigen aan de Belgian 
Series en Playoffs; 

 
 Bij klacht zal de aanwezige TC onmiddellijk beslissen betreffende de te nemen 

maatregelen en pas dan de wedstrijd laten hervatten. 

 Beroep tegen deze beslissing is NIET mogelijk 
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6. Bij uitsluiting van een speler, speelster, manager, coach of teamlid bepaalt de TC de 

eventuele onmiddellijke strafmaat. Beroep tegen deze uitspraak is NIET mogelijk. 
 

 Daarna dient de TC de feiten voor te leggen aan de DISCOM, die eventueel een 
bijkomende straf kan opleggen na afloop van de Belgian Series of Playoffs. 

 
 Beroep tegen de uitspraak van de DISCOM is, zoals steeds, mogelijk maar 

heeft geen gevolgen voor de straffen die door de TC of de umpire in chief werden 
opgelegd op het terrein.  

 

Opmerking:  
 Bij afwezigheid van de TC neemt de umpire-in-chief zijn taken over. 

 Bij afwezigheid van de umpire-in-chief neemt de plate- umpire zijn taken over. 
 
SR.10.2 
In geval van forfait gedurende de Belgian Series is de boete voor elke wedstrijd bepaald op 

€500 voor de KBBSF en €500 voor de tegenpartij. Bovendien telt dit forfait mee in het jaarlijks 
totaal van de ploeg. 
 
In het geval van een volledig forfait voor de Belgian Series, zal dit beschouwd worden als 5 
forfait wedstrijden. Bovendien zal de betrokken ploeg ook geen aanspraak kunnen maken op 
deelname aan een Europese competitie het jaar daarna. 
 

SR.10.3 

 
Indien door onvoorziene omstandigheden de Belgian Series of Playoffs niet helemaal kunnen 

worden afgewerkt voor deze datum, dan zal de rangschikking zoals bekomen bij het einde van 
de laatste ronde, afgewerkt door de twee ploegen, de nationale kampioen bepalen.  
 
SR.10.4 

 
Per te spelen wedstrijd ontvangt de thuisploeg maximum 2 dozen wedstrijdballen van de 

KBBSF 
 

XI. BONDSSCHULDEN 
 

SR.11.1 

 
Indien een procedure wordt opgestart bij het BAS dan worden de kosten volgend uit deze 
procedure verhaald bij de verliezende club. Bij niet betaling zullen deze kosten aanzien worden 
als bondsschulden. 
 


