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 Reglementen Slowpitch 2022 
                        versie 29/12//2021 

 

 

1. COMPETITIE 2022 

 

1.1. SLOWPITCH LEAGUE 

 

Ploegen die inschrijven voor de Slowpitch League zullen ingedeeld worden in twee of 

drie divisies (gold-silver) dit op basis van waar de individuele teams inschrijven. Zie 

1.1.2. 

 

1.1.1. Structuur Slowpitch League 

 

-     Gold League  

- Silver League 

 
1.1.2. Format Competitie 

Gold League 
Teams kunnen inschrijven voor Gold indien zij voldoen aan de voorwaarden. Zij 
zullen een dubbele round robin afwerken met dubbele programmatie (double 
headers). Deze wedstrijden worden gespeeld tussen 09/04/2022 – 09/10/2022 
De bedoeling is van tien speeldagen te organiseren. Het aantal hangt natuurlijk 
ook af van het aantal teams dat zal deelnemen in GOLD.  
 
 
Silver League 
Teams kunnen inschrijven voor SILVER. Zij zullen een dubbele round robin 
afwerken met dubbele programmatie (double headers). Deze wedstrijden worden 
gespeeld tussen 09/04/2022 – 09/10/2022 
De bedoeling is van tien speeldagen te organiseren. Het aantal hangt natuurlijk 
ook af van het aantal teams dat zal deelnemen in SILVER.  
 

  
 

1.1.3. Samenstelling teams GOLD 
 
In GOLD is het maximum aantal mannen dat mag opgesteld worden 5 tenzij je 
met extra batters speelt. Dan mag je ook met 6 mannen spelen daar je dan ook 
met 6 vrouwen speelt. Hier is absoluut geen uitzondering op mogelijk. 
Indien een ploeg maar 4 vrouwen heeft, het absolute minimum anders is het 
automatisch forfait, zal dit team met een automatische out spelen op de plaats 
waar de 5de vrouw normaal aan slag zou komen = 9de of 10de in de batting 
volgorde. Dit hangt af of je begint met een dame of een man in je volgorde. 
In het veld dien je dan met een vrouw minder in de outfield te spelen. Dus in de 
outfield 2 mannen en 1 vrouw. Geen uitzondering mogelijk! 
 
Indien het team maar 4 mannen heeft maar wel 6 dames kan opstellen mag dit 
perfect zonder gevolgen. Niet positief maar ook niet negatief. In het veld kan je 
dan kiezen waar je de extra vrouw zet. 
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 1.1.4. Samenstelling teams SILVER 
 
In SILVER is het maximum aantal mannen dat mag opgesteld worden 6. Dus is 
het de betrachting om ten minste 6 heren-4 dames te spelen. Indien een ploeg 
maar 3 vrouwen heeft mogen er 7 heren worden opgesteld. In dit geval mogen er 
geen dames op de bank zitten! In dit geval zal het andere team, indien het wel 
met 4 dames speelt de ganse wedstrijd 4 ptn krijgen aan het einde van de 
wedstrijd. Indien de tegenstander zelfs met 5 dames speelt de ganse wedstrijd zal 
het 7 ptn krijgen aan het einde van de wedstrijd. 
  
Indien het team maar 4 mannen heeft maar wel 6 dames kan opstellen mag dit 
perfect zonder gevolgen indien de tegenstander ook met 5 dames speelt. Mocht 
het andere team met maar 4 of 3 dames speelt geld 7ptn extra indien 
tegenstander maar 3 dames heeft en 3ptn indien de tegenstander met 4 dames 
speelt. 
 

1.1.5. Mogelijke opstellingen (ENKEL SILVER) 
 
 

Aantal ♀ / 

Pitcher 

of infield outfield Battingorder 

aantal ♂ catcher    

ENKEL SILVER    ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂ 

4 ♀   /   6 ♂ 2 ♂ 2 ♀  / 2 ♂ 2 ♀  /  2 ♂ of 

    ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂ 

GOLD EN SILVER    ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀♂ ♀ 

5 of 6 ♀   /   5 of 6 ♂ 
1 ♀  / 1 

♂ 2 ♀  / 2 ♂ 2 ♀  / 2 ♂ Of 

    ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂♀ ♂ 

ENKEL SILVER    ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂  ♂ ♂♂ 

3 ♀ / 7  ♂ 2 ♂ 2 ♀  / 2 ♂ 1 ♀  /  3 ♂ Of 

    ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂  ♂ ♂ ♂♂ 

     

 
 
  

 

 

2. REGELS EN DEFINITIES 
 

2.1. Spelers) 

 

Elke speler dient over een geldige spelerslicentie te beschikken bij de desbetreffende 

liga (VBSL/LFBBS) waartoe de club behoort. 

Nieuwe leden kunnen binnen de 24 uur ingeschreven worden via de database. De 

minimum leeftijd om deel te nemen is 15 jaar, dit zowel voor dames als heren.    
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 2.2. Materiaal 

 

2.2.1. Ballen 

 

Mannen komen aan slag met een 12” softball, vrouwen met een 11” softball. 

Vrouwen mogen, indien gewenst, ook aan slag met een 12’’.   

Ballen dienen een 52 core 300 compression te hebben. 

 

2.2.2. Bats 

 

De bats dienen ASA approved te zijn en mogen niet op de lijst voorkomen van 

bats die verbannen zijn. Bats voor de slowpitch competitie dienen niet gestickerd 

te worden door CUS. 

 

2.2.3. Veiligheid  
 

➢ Schoenen met ijzerbeslag worden niet toegelaten. 

➢ Pitchers dienen een masker te dragen. 

➢ Helmen zijn verplicht voor zowel de batter al baserunners. 

➢ Wij raden de infielders ook aan van een mondstukje te gebruiken. 

 

Wij willen erop wijzen dat veiligheid een prioriteit. Handhaven 

van de veiligheid begint bij de coach van het team. Kijk hier streng 

op toe wat ook de argumenten zijn om het niet te doen. 

 
2.3. Spelregels 

 

2.3.1. Walks 

 

Een vrije loop voor een vrouw in Co-ed slowpitch betekent dat de vrouw naar 

eerste base mag doorlopen, zoals normaal. Maar bij een man betekent een vrije 

loop dat hij meteen naar de tweede base mag doorlopen indien de volgende batter 

een vrouw is. Dit geld dit ook wanneer er na deze man een vrouwelijke 

automatische out volgt. 

Wanneer er 2 spelers uit zijn, en een man heeft een vrije loop naar tweede base 

gekregen, mag de volgende vrouwelijke batter kiezen uit volgende 

mogelijkheden; zij komt aan slag, of zij maakt meteen gebruik van een vrije loop 

naar eerste base, zonder aan slag te moeten komen. 

  

2.3.2. Courtesy Runner ( SLOWPITCH LEAGUE) 

 

Indien een speler tijdens de opwarming of wedstrijd een blessure op loopt 

die van die aard is dat hij niet meer kan lopen en er zijn geen reserve spelers 

aanwezig zijndan mag de laatste out van hetzelfde geslacht fungeren als 

courtesy runner.  
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 2.3.3. Line-Up 

 

Verplicht gebruik van line-ups-papieren, met vermelding van naam, rugnummer. 

Bij wissels dienen deze door gegeven te worden aan de coach van de 

tegenstander. Deze line-ups kunnen besteld worden bij VBSL/LFBBS. 

Voor beide wedstrijden op een speeldag dient een line-up voorzien te worden, 

deze line-ups dienen gemaild de worden naar info@slowpitchbelgium.be of per 

post verstuurd worden naar het secretariaat van VBSL, dit binnen de 3 

werkdagen.  

Als ploeg ben je verantwoordelijk voor het doorsturen van je eigen line-ups, 

indien de line-ups niet of niet tijdig ontvangen worden,.  

 

2.3.4. Scorekaart (SLOWPITCH LEAGUE) 

 

Er wordt verplicht gescoord. Na de wedstrijd dienen beide coaches en de umpire 

deze kaart te tekenen. De thuisploeg, ploeg waar de wedstrijden worden 

gespeeld, zal deze scorekaarten doormailen naar het volgende adres 

slowpitch@kbbsf.be of per post opsturen naar het secretariaat van VBSL. 

 

2.3.5. Infield fly  

 

Wanneer er minder dan twee outs zijn en 1ste en 2de base bezet zijn, zal de batter 

automatisch worden out geroepen wanneer hij een popfly slaat dewelke op fair 

gebied makkelijk kan gevangen worden door een infielder. Voor gedetailleerde 

uitleg zie ESF regels. 

 

2.3.6. Scorebord 

 

Om misverstanden te voorkomen bij het scoren raden wij de organiserende club 

aan van een zichtbaar scorebord te gebruiken. Op die manier kan er indien nodig 

tijdig worden ingegrepen. Dit hoeft niet gesofisticeerd te zijn. 

 

3. WEDSTRIJDORGANISATIE 

 

3.1. Wedstrijdduur 

 

Een wedstrijd wordt gespeeld over 7 innings of met een tijdslimiet van 90 minuten. 

De mercy rules van WBSC worden gehanteerd in onze competitie (Slowpitch 

League). Na 4 innings: 20 punten – Na 5 innings: 15 punten = toepassing mercy rule. 

 

Een wedstrijd na drie innings officieel. Dus mocht de wedstrijd in de 4de inning 

afgebroken worden door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden zal de stand na 

de 3de inning ook de einduitslag zijn. 

 

 

 

 

In GOLD zal er geen tijdslimiet zijn. Mocht na 7 innings er een gelijke stand zijn dan 

zullen er extra innings gespeeld worden tot er een winnaar is. De extra innings zullen 

volgens volgende procedure worden afgewerkt : 
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 ➢ In de 8ste inning begint elke ploeg met de laatste out op 2de base. De normaal eerst 

volgende batter van de nieuwe inning begint aan slag. Mochten er meer extra 

innings nodig zijn zal de laatste out van de vorige inning telkens op 2de base 

starten. 

➢ De batter begint met een 1 – 1 count (1ball en 1 strike). 

 

Voor de aanvang van de extra innings zullen deze regels duidelijk worden uitgelegd 

aan de coaches zodat er geen misverstanden mogelijk zijn. 

 

3.2. Modaliteiten Slowpitch League 

 

De organiserende club is verantwoordelijk voor: 

 

➢ Het ter beschikking stellen van kleedkamers. 

➢ Het leveren van de juiste wedstrijdballen. 

➢ Het is uitploegen steeds toegestaan om met hun eigen wedstrijdballen te batten. Dit 

om de duurzaamheid van hun bats te garanderen. 

➢ De organiserende club zal zorgen voor de umpires en voor de scoorder. Na een 

speeldag dient de organiserende club de uitslagen door te sturen naar KBBSF via 

de website van KBBSF. De scorebladen dienen gemaild te worden naar 

info@slowpitchbelgium.be .  

 

Elke speeldag bestaat uit een double header. In de eerste wedstrijd is de organiserende 

club de thuisploeg en in de tweede wedstrijd zal de bezoekende club thuisploeg zijn.  

  

3.3. Modaliteiten GOLD 

 

Wanneer er voor de GOLD gespeeld wordt op een terrein voorzien van een 

omheining die niet op minstens 83,82 meter staat, maar zonder ground rules, dan mag 

een team per wedstrijd max. 5 home runs slaan. Vanaf de 6de home run is de batter 

out. Dit wordt aanzien als een dead ball, de eventuele lopers op de base kunnen niet 

vorderen of scoren en keren dus terug naar hun base.  

Indien een terrein een omheining heeft op minder dan 83,82 m en groundrules heeft 

dat een geslagen bal over deze omheining, resulteert op een ground rule double, dan 

is er geen homeruns maximum. 

 

 

3.4. Kalender Slowpitch League 

 

3.4.1. Wedstrijddagen 

 

➢ GOLD worden nog gecommuniceerd 

 

 

➢ SILVER worden nog gecommuniceerd 

 

 

 

3.4.2. Ex-aequo in het klassement  

In het geval dat er in een klassement een ex-aequo tussen twee ploegen voorkomt 

zullen onderstaande regels worden gevolgd: 
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➢ Eerst wordt er gekeken naar de gewonnen wedstrijden in de onderlinge duels 

➢ Daarna wordt er gekeken naar het runsaldo van de onderlinge duels 

➢ Indien er dan nog geen duidelijkheid is gaan we enkel de gemaakte runs 

bekijken in de onderlinge duels. 

➢ Indien er dan nog geen uitsluitsel is zal er een testwedstrijd worden 

georganiseerd. 

 

3.5. Dimensies Terrein 

 

3.5.1. Base-afstand 

De afstand tussen de basen bedraagt: 19,81 meter 

 

3.5.2. Pitching-plaat 

De afstand tussen Home-plate en Pitching-plate bedraagt: 15,24 meter 

 

3.5.3. Wegneembare fence GOLD 

 

Indien de outfield groter is dan 90 m dient er een wegneembare fence gezet te 

worden. Normaal is de afstand 84,85 m. Maar de fence moet pas gezet worden 

vanaf een deel van de outfield de 90 m overschrijd. Dus niet bij 86 m daar dit dan 

niet echt een invloed heeft. 
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