MATRIX JEUGDSOFTBAL 2016
Leeftijd
Artikel 9.2

Speelveld
Artikel 9.4

Knuppel
Artikel 9.5

Speelbal
Artikel 9.6

Junioren
e
1 klasse

t/m 21 jaar

Honken 18,30 m
Plaat 12,20 m

Zie Officiële Spelregels
Softbal
Regel 3.01

12 inch gele
wedstrijdbal

Junioren
e
2 klasse

t/m 21 jaar

Honken 18,30 m Zie Officiële Spelregels
Plaat 12,20 m
Softbal Regel 3.01

12 inch gele
wedstrijdbal

Aspiranten
e
1 klasse

t/m 15 jaar

Honken 18,30 m
Plaat 11,50 m

Lengte max 33 inch

Aspiranten
e
2 klasse

t/m 15 jaar

Honken 18,30 m
Plaat 11,50 m

Lengte max 33 inch

Wedstrijd
Werpster
Re-entry
Bijzondere bepalingen
Artikel 9.7
Artikel 9.8
Artikel 9.9
Artikel 9.10
Enkel - na 90
Een werpster mag niet meer Alle speelsters staan in de slagvolgorde en mogen onbeperkt
minuten geen
dan 4 innings werpen op één in en uit het veld gewisseld worden, zolang de
1)
nieuwe inning
dag.
oorspronkelijke slagvolgorde wordt gehandhaafd.
Bij een dubbel geldt
de bepaling bij een
enkel
Een werpster mag niet meer  Alle speelsters staan in de slagvolgorde en mogen
dan 4 innings werpen op één
onbeperkt in en uit het veld gewisseld worden, zolang de
Enkel - na 90
dag.
oorspronkelijke slagvolgorde wordt gehandhaafd.
minuten geen
1)
(Met
ingang
van
seizoen
2016
nieuwe inning
 De slagvrouw is uit wanneer zij drie slag krijgt. De
Bij een dubbel geldt geen verplichte
achtervangster hoeft de derde slagbal niet te vangen.
de bepaling bij een werpbeweging (Modified)
 Een honkloopster mag het honk verlaten, nadat de bal in
meer van toepassing.)
enkel
contact is geweest met de knuppel of wanneer de

geworpen bal de thuisplaat passeert.
Enkel - na 90
Een werpster mag niet meer Alle speelsters staan in de slagvolgorde en mogen onbeperkt
11 inch gele
minuten geen
dan 3 innings werpen op één in en uit het veld gewisseld worden, zolang de
1)
wedstrijdbal
nieuwe inning
dag.
oorspronkelijke slagvolgorde wordt gehandhaafd.
bij vochtig weer een gele
Bij een dubbel geldt
vinyl bal met opgestikte
na 75 minuten geen
naad
1)
nieuwe inning
Een werpster mag niet meer  Alle speelsters staan in de slagvolgorde en mogen
dan 3 innings werpen op één
onbeperkt in en uit het veld gewisseld worden, zolang de
dag.
oorspronkelijke slagvolgorde wordt gehandhaafd.
(Met ingang van seizoen 2016  Alle slagvrouwen beginnen hun slagbeurt met 2 wijd-0 slag.
geen verplichte
 De slagvrouw is uit wanneer zij 3 slag krijgt. De
werpbeweging (Modified)
achtervangster hoeft de derde slagbal niet te vangen.
meer van toepassing.)
 Bij 4 wijd krijgt de slagvrouw maximaal 3 slagpogingen op
Enkel - na 90
11 inch gele
een door haar coach te werpen bal (coachpitch).
minuten geen
1)
wedstrijdbal
nieuwe inning
 Op de coachpitch mag geen stootslag worden neergelegd.
bij vochtig weer een gele
Bij een dubbel geldt
vinyl bal met opgestikte
 Een honkloopster mag het honk verlaten, nadat de bal in
na 75 minuten geen
naad
1)
contact is geweest met de knuppel of wanneer de
nieuwe inning
geworpen bal de thuisplaat passeert.
 Op een doorgeschoten bal kan de honkloopster slechts één
honk verder gaan. Je kunt niet scoren op een
doorgeschoten bal.
 Maximaal 9 speelsters in een inning aan slag, waarbij de
negende slagvrouw kan scoren.
 De ‘binnenhoogregel’ is niet van toepassing

Pupillen
e
1 klasse

t/m 12 jaar

Honken 16,50 m
Plaat 10,00 m

Lengte max 30 inch

10 inch leer of vinyl
bal met opgestikte
naad

Enkel - na 90
minuten geen
1)
nieuwe inning
Bij een dubbel geldt
na 60 minuten geen
1)
nieuwe inning

 De werpster mag alleen de  Alle speelsters staan in de slagvolgorde en mogen
‘Modified Pitch’ beweging
onbeperkt in en uit het veld gewisseld worden, zolang de
gebruiken (zie filmpje
oorspronkelijke slagvolgorde gehandhaafd blijft.
www.knbsb.nl).
 Alle slagvrouwen beginnen hun slagbeurt met 2 wijd-0 slag.
 Een werpster mag niet
 De slagvrouw is uit wanneer zij 3 slag krijgt. De
meer dan 2 innings werpen achtervangster hoeft de derde slagbal niet te vangen.
op één dag.
 Bij 4 wijd krijgt de slagvrouw maximaal 3 slagpogingen op
een door haar coach te werpen bal (coachpitch).
 Op de coachpitch mag geen stootslag worden neergelegd.
 Een honkloopster mag het honk verlaten, nadat de bal in
contact is geweest met de knuppel of wanneer de
geworpen bal de thuisplaat passeert.
 Op een doorgeschoten bal kan de honkloopster slechts één
honk verder gaan. Je kunt niet scoren op een
doorgeschoten bal.
 Maximaal 9 speelsters in een inning aan slag, waarbij de
negende slagvrouw kan scoren.

Pupillen
e
2 klasse

t/m 12 jaar

Honken 16,50 m
Plaat 10,00 m

Lengte max 30 inch

10 inch leer of vinyl
bal met opgestikte
naad

Enkel - na 90
minuten geen
1)
nieuwe inning
Bij een dubbel geldt
na 60 minuten geen
1)
nieuwe inning

 De ‘binnenhoogregel’ is niet van toepassing.
 De werpster mag alleen de  Alle speelsters staan in de slagvolgorde en mogen
‘Modified Pitch’ beweging
onbeperkt in en uit het veld gewisseld worden, zolang de
gebruiken (zie filmpje
oorspronkelijke slagvolgorde gehandhaafd blijft.
www.knbsb.nl).
 Alle slagvrouwen beginnen hun slagbeurt met 2 wijd-0 slag.
 Een werpster mag niet
 De slagvrouw is uit wanneer zij 3 slag krijgt. De
meer dan 2 innings werpen achtervangster hoeft de derde slagbal niet te vangen.
op één dag.
 Bij 4 wijd krijgt de slagvrouw maximaal 3 slagpogingen op
een door haar coach te werpen bal (coachpitch).
 Op de coachpitch mag geen stootslag worden neergelegd.
 Een honkloopster mag het honk verlaten, nadat de bal in
contact is geweest met de knuppel of wanneer de
geworpen bal de thuisplaat passeert.
 Op een doorgeschoten bal kan de honkloopster slechts één
honk verder gaan. Je kunt niet scoren op een
doorgeschoten bal.
 Maximaal 9 speelsters in een inning aan slag, waarbij de
negende slagvrouw kan scoren.
 De ‘binnenhoogregel’ is niet van toepassing.

Let op: In alle jeugdcompetities is een werpster verplicht een masker te dragen. (Let op: Voor 2016 adviseert de Kolom dat ook binnenvelders een masker dragen. In
2017 zal dit een verplichting worden.)

1)

Geldt voor alle tijdsgebonden wedstrijden. Men dient een nieuwe inning te starten indien de maximum tijdslimiet nog niet is verstreken. De gelijkmakende inning wordt afgemaakt, tenzij de thuisspelende vereniging al gewonnen heeft.

Deze matrix is een samenvatting van het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport. Aan deze matrix kunt u geen rechten ontlenen. De inhoud van het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport is altijd leidend.

In het geel zijn de wijzigingen gemarkeerd die in 2016 in deze matrixen zijn doorgevoerd.
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