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Het reglement voor de recreantencompetitie is van toepassing op alle spelers, coaches, offcials, … die in de door VBSL
ingerichte competitie aantreden, zowel mannen als vrouwen. In de hierna volgende artikels zullen echter enkel de
mannelijke benamingen gebruikt worden, met uitzondering van de artikels waarin uitdrukkelijk de vrouwelijke speelsters
bedoeld worden.

1. Organisatie
1. Enkel clubs lid van de VBSL vzw komen in aanmerking voor erkenning van de organisatie van tornooien. Om een
tornooi te organiseren, is het geen vereiste een ploeg te hebben ingeschreven voor deze competitie.
2. De aanvraag van een tornooi gebeurt uiterlijk 1 maand op voorhand bij de competitieverantwoordelijke via het
officiële document.
3. Er kan maximaal 1 tornooi per weekend worden erkend. De ploeg die eerst een datum heeft aangevraagd kan
dat weekend een tornooi organiseren. De eerste aanvragen kunnen gebeuren vanaf 1 december van het
voorafgaande jaar.
4. Uurroosters op tornooien worden opgemaakt naar de vooropgestelde uurroosters door VBSL vzw (te vinden op
de website). Indien een ander uurrooster zal worden gehanteerd, dient er rekening gehouden te worden met:
 Speelduur per wedstrijd: 50 minuten + afwerken inning.
 Redelijk begin en einduur van het tornooi.
 Poule indeling gebeurt door trekking en wordt tijdig bekend gemaakt aan de ingeschreven teams.
 Tijdschema voorziet verplaatsingstijd voor teams tussen de wedstrijden (15’).
 Een realistisch uurschema en vlotte overgang naar een tweede ronde.
In alle gevallen tracht de organisator zoveel mogelijk rekening te houden met teams die een verre verplaatsing
moeten maken, dit zowel voor het spelen van wedstrijden als voor het umpen. Indien nodig schakelt de
organisator eigen umpires in voor de 1e wedstrijden.
5. Poulestanden worden berekend als volgt:
 Wedstrijden:
 Winnaar krijgt 3 punten
 Verliezer krijgt 1 punt
 Bij gelijke stand: elke ploeg 2 punten
 Forfait van een team: 0 punten (tegenstander 3 punten)
 Bij gelijke stand na de eerste ronde tussen 2 ploegen telt:
 Het verschil tussen het totaal aantal gescoorde punten en het aantal punten tegen gescoord van
alle poule wedstrijden.
 Indien ook dit gelijk is wordt er gekeken naar het onderlinge duel tussen beide teams.
 Indien ook hier een gelijk spel zal er worden getost.
6. De eindrangschikking en line-up moeten worden bijgehouden en worden doorgestuurd naar de
competitieverantwoordelijke.
7. Ook ploegen die niet zijn ingeschreven in de recreantencompetitie kunnen deelnemen aan het tornooi evenals
fusieploegen.
8. De organisatie dient bij bekendmaking van het tornooi alle ploegen aan te schrijven die zich hebben ingeschreven
in de recreantencompetitie. Hierbij wordt een rekeningnummer doorgegeven waarop de ploegen hun waarborg
van €30,00 kunnen storten. Wanneer deze waarborg is gestort, is ook de inschrijving bevestigd. Deze €30,00 zal
op de tornooidag ter plaatse cash worden teruggegeven. Wanneer een ingeschreven ploeg niet komt opdagen
ondanks haar inschrijving, zal de €30,00 aan de organiserende club worden toegekend.
9. Het aantal ploegen dat een organisatie mag ontvangen is beperkt naar gelang het aantal beschikbare
speelvelden. Om de kwaliteitsduur van de wedstrijden te waarborgen, zal de organisator zich moeten houden aan
de vooropgestelde uurroosters of vereisten hiervan.
10. Speelvelden zullen reglementair moeten worden aangelegd, en worden bij voorkeur achteraan niet begrensd met
eindlijnen.
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Wanneer dit toch het geval is, zal de tornooiverantwoordelijke voor aanvang van het tornooi alle
ploegverantwoordelijken en umpires inlichten over de aangepaste huisregels omtrent de velden.
 Op eerste base wordt verplicht op elk veld een safetybase gelegd.
 Base-afstanden: 18 meter
 Pitchersafstand: 11 - 12 meter
 Wanneer afgeweken wordt van een standaard speelveld zal de organisatie alle middelen gebruiken om de
veiligheid van het speelveld te garanderen.
11. De organiserende ploeg voorziet verzekeringspapieren voor gebeurlijke ongevallen. Daarnaast voldoet het tornooi
aan de veiligheidsvereisten ter organisatie van dergelijke evenementen (EHBO-koffer, …).


2. Ploegen en spelers
1. Elke ploeg dient zich voor aanvang van de competitie in te schrijven bij de Liga op de daarvoor bestemde
formulieren. Hierbij wordt de ploegnaam, ploegverantwoordelijke en de daaraan verbonden contactgegevens
opgevraagd.
2. Spelers die in aanmerking komen voor deze competitie zijn:
 Spelers ingeschreven bij de VBSL vzw met een recreantenlicentie
 Niet-leden, zij krijgen 3 vrijblijvende kansen (via daglicentie) voor deelname aan een tornooi, nadien zal
ook van hen een recreanten lidmaatschap bij de Liga vereist zijn. Hiervoor vullen zij een daglicentie in dat
voor aanvang van de wedstrijd overhandigd moet worden aan de tornooiverantwoordelijke. Deze
verantwoordelijke stuurt dit samen met de scoreformulieren op naar de Liga. Gebeurt dit niet, kan
niemand van de niet-leden mogelijks beroep doen op de verzekering.
3. Elke deelnemende ploeg voorziet op het tornooi 2 umpires om aangeduide wedstrijden te leiden.
4. De ploegsamenstelling kent maximaal 10 spelers, waarvan minimum 2 vrouwen. Wanneer een team onvoldoende
vrouwen bevat, zal er een strafpuntenregel van toepassing zijn: 2 punten per vrouw tekort en dat per wedstrijd.
Deze regel is van toepassing gedurende de hele wedstrijd. Wanneer een team op één moment afwijkt van haar
opstelling, is de strafpuntenregel van toepassing.
Teamleden

Aantal vrouwen

Strafpunten

10

2

0

10

1

2

10

0

4

9

1

0

9

0

2

8

0

0

5. Wanneer ploegen te weinig spelers hebben bestaat er de mogelijkheid andere ploegen aan te schrijven die hun
ploeg op dat tornooi eventueel kunnen aanvullen. Deze ploeg kan dan inschrijven als fusieploeg (niet als 1 van
de 2 of meerdere betrokken clubs) en speelt onder een “fusienaam”. Clubs met dit probleem worden
aangewezen een goede interne communicatie te houden onder de recreantenverantwoordelijken.
6. Er kunnen na elke (volledige) inning wissels worden doorgevoerd. Zo kan men tijdens 1 wedstrijd meerdere
spelers betrekken (voor mocht een ploeg met meer dan 10 spelers zijn). Hierbij blijft de man-vrouw verhouding
van de ploeg gerespecteerd. Gebeurt dit niet, dan wordt de strafpuntenregel van toepassing. Wanneer deze
uitzondering wordt toegepast, moet de umpire en de coach van de tegenstander op voorhand op de hoogte
gebracht worden, zodat er geen verwarring ontstaat. Op de line-up kunnen dus maximaal 10 (op dat moment
actieve) spelers staan. Eens vervangen kan men nog steeds terug op het veld komen (bv. om beurten een inning
spelen). Het is dus niet mogelijk 10 veldspelers op te stellen en 12 slagmannen.
7. Het wordt warm aanbevolen dat men een helm draagt.
8. Spelers kunnen deelnemen aan de recreantencompetitie vanaf 14 jaar.
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3. Wedstrijdreglement
1. Er wordt vertrokken van de softballregels. Onderstaande afwijkingen worden in acht genomen.
2. Elke (halve) inning eindigt als elke speler van het team één slagbeurt heeft gekregen, of wanneer er tijdens deze
halve inning 3 spelers out werden gemaakt. Wanneer de ploeg met minder dan 10 spelers de inning aanvat, zal
elke speler slechts 1 keer aan slag kunnen komen per inning. (Bv. 9 spelers = max. 9 slagbeurten per inning). Er
gelden geen automatische outs bij minder dan 10 spelers.
3. De spelactie stopt als de pitcher in balbezit is (cfr. Fastpitch). Indien een loper zich tussen 2 basen bevindt, kan
deze nog tot de volgende base vorderen indien de pitcher hierop geen actie onderneemt. Bij de laatste slagman
zal de spelactie stoppen als een speler met de bal de thuisplat tikt of bij 3 outs.
4. De laatste slagman wordt duidelijk aangekondigd.
Nota voor de scheidsrechters:
Met de laatste slagman en 2 outs reageert u zoals als volgt:
Vb.1: wordt de laatste slagman bij zijn slagactie uitgespeeld op eerste base, dan kan men geen enkel punt scoren
op deze actie.
Vb.2: slaat de laatste slagman een hoge vangbal die uitgevangen wordt, kan ook geen run meer gescoord
worden.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Wanneer de laatste slagman een homerun slaat op een veld dat een begrenzing kent en de 2-basen regel van
toepassing is op een homerun, zal deze laatste slagman maximaal 2 basen kunnen vorderen.
Aan alle basen is de loper die de base tijdig heeft aangetikt “safe” en mag hij er eventueel zelfs over lopen
(veiligheid). Het uitlopen moet gebeuren in de richting van de laatst bereikte base. Afronden of enig aanstalten
maken om te vorderen wordt aanzien als een poging tot vorderen. De loper is op dat ogenblik terug “bespeelbaar”
= mag getikt worden (oordeel scheidsrechter).
Safteybase op 1e base is verplicht. Lopers trachten base te raken. Bij nat weer slechts 1 base naast base lopen.
Zeker niet voor base lopen, steeds er achter.
Slidings zijn verboden (veiligheid).
Wanneer de bal doorschiet bij de catcher, kunnen de baselopers vorderen. OPGELET: Een speler mag enkel
vorderen als de bal achter de catcher belandt. De umpire beslist of dit het geval is.
Bij een doorgeschoten bal mag je maximum één base stelen (wanneer de catcher de bal naar de pitcher gooit).
Infield fly wordt niet toegepast.
Een speler mag een lead nemen vanaf de base op het moment dat de pitcher de bal lost.
Pick-off is toegestaan op volgende wijze:
Bij de recreanten zal het volstaan dat bij een pick-off van de catcher, er contact wordt gemaakt met de base
welke werd bezet door een loper. Als dit contact met de base er sneller is dan het contact van de terugkerende
loper, dan is de loper uit. Indien er geen contact is met de base, dan kan de loper ook getikt worden. Als hij getikt
wordt voordat hij de base raakt dan is hij uit.
Als de catcher een overthrow over 1e base maakt dan is de loper verplicht naar zijn base van herkomst terug te
keren alvorens hij eventueel mag vertrekken naar de volgende. Indien hij dit niet doet dan zal de scheidsrechter
het spel onderbreken “death ball”. De loper keert terug naar de base waar hij vandaan komt en de bal wordt
terug in spel gebracht door de volgende worp van de pitcher.
Er mag niet gestolen worden (ook niet in de kleedkamer).
Fastpitch wordt niet toegestaan, dit wil zeggen dat de bal met een boog moet getost worden (dalende baan
boven de plaat). De maximale hoogte van een pitch is +/- 2 meter. Fastpitch ballen worden als “ball” gerekend.
Dit is niet alleen op papier zo, maar ook in de praktijk. Umpires kijken hier streng op toe.
Wanneer ploegen onderling afspreken om toch snel te gooien, kan dit. De umpire wordt verwittigd.
De batter is uit (“out”) bij drie strikes. Als de catcher de bal laat vallen, mag de batter lopen naar 1e base,
wanneer 1e base niet bezet is, ongeacht het aantal outs.
Een HP (hit by pitch) wordt niet toegekend. De HP wordt als een gewone “ball” gerekend.
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15. Na 4 ballen, een base on balls, mag de slagman naar eerste base. Wanneer dit voorvalt bij de laatste
aangekondigde slagman, zal er een coachtoss volgen. De coach, of iemand aangeduid door de coach, mag dan
van op korte afstand tossen voor de slagman. Deze coach mag blijven tossen tot de slagman de bal fair in het
spel brengt.
16. Een foul-tip telt als strike. Bij de 3de strike zal deze ook tellen als strike-out (cfr. Fastpitch).
17. De catcher draagt verplicht een masker.
18. Wanneer de slagman met een bat gooit, is hij out.

4. Klassement
Er wordt geen klassement op basis van gewonnen wedstrijden bijgehouden. Elke tornooi zal zijn winnaar kennen.
Er wordt door de VBSL vzw wel een sterrenklassement bijgehouden wat betreft de deelnemende ploegen.
De organiserende club zal daarom de uitslagen van het tornooi binnen de 5 werkdagen opsturen naar VBSL vzw
(ter attentie van Sofie Geerts) of mailen aan Sofie (sofie@baseballsoftball.be). Enkel ingeschreven ploegen bij de
Liga komen in aanmerking voor het sterrenklassement.

5. Evaluatie
Elk jaar zal een evaluatievergadering gehouden worden. Alle ploegverantwoordelijken zullen hierop worden
uitgenodigd.
Aan de huidige spelregels wordt de komende drie seizoenen (2016 t.e.m. 2018) niets veranderd. Afspraken
kunnen jaarlijks gewijzigd worden, wanneer dit het spel ten goede komt. Wijzigingen worden gestemd via
gewone meerderheid.
Naast deze evaluatievergadering zal jaarlijks ook een umpire-clinic worden aangeboden. Op deze clinic worden
naast de umpirevoorschriften ook de reglementen nogmaals toegelicht. Er kunnen geen wijzigingen meer
gebeuren tijdens deze clinic.
Van elke recreantenploeg is minimum één afgevaardigde aanwezig tijdens deze clinic.

6. Tornooiaanbod
Aanbod: zie website VBSL vzw.
Een ploeg die meermaals een tornooi inricht en dit nadien afgelast zal een administratieve boete van €200,00
betalen aan de VBSL vzw.

7. Contactgegevens ingeschreven teams
Zie website VBSL vzw.

8. Formulieren
Aanvullend op dit reglement vindt u standaardformulieren via de website van de VBSL vzw.




Tornooischema’s
Scorepapieren
Daglicenties
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