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SLOWPITCH BELGIË 

 Reglementen Slowpitch 2019 
                        versie 7/03/2019 

 

 

1. COMPETITIE 2019 

 

1.1. SLOWPITCH LEAGUE 

 

Alle ploegen die inschrijven voor de Slowpitch League zullen verdeeld worden over 

drie divisies. De top 3 uit hoogste afdeling (Gold) van het voorgaande seizoen zullen 

reekshoofd zijn van een divisie. De andere teams worden in de mate van het 

mogelijke verdeeld over de divisies naargelang hun respectievelijke klassering in het 

voorgaande seizoen. 

 

Het aantal divisies zal bepaald worden aan de hand van het aantal inschrijvingen. De 

betrachting zal steeds zijn om de competitie te spreiden over 10 speeldagen in de 

mate van het mogelijke.  

 

Nieuwe teams zullen in de mate van het mogelijke naargelang hun regio in een divisie 

terecht komen waar andere teams uit die regio zitten. 

 

1.1.1. Structuur 

 

In een eerste deel van het seizoen, de divisional ronde, zullen de teams binnen 

elke divisie in een enkele round robin tegen elkaar uitkomen. De 1ste 2 uit elke 

divisie vormen daarna Gold League, de 3de en 4de uit elke divisie vormen daarna 

de Silver League, de resterende ploegen vormen dan de Bronze League. 

 

In Gold en Silver zal terug een enkele round robin worden gespeeld. De winnaar 

van Gold mag zich dan kampioen noemen van de Slowpitch League. De 

structuur van de Bronze League hangt af van het aantal teams dat er ingeschreven 

zal zijn. 

 

De divisional wedstrijden zullen gespeeld worden tussen 20 april en 29 juni. 

 
1.1.2. Samenstelling teams 

 
In de Slowpitch League is het maximum aantal mannen dat mag opgesteld 
worden 6. Hier is absoluut geen uitzondering op mogelijk. 
Het minimum aantal vrouwen dat dient opgesteld te worden = 4, zowel in het 
veld als aan bat. Er dienen twee dames in het infield te staan en 2 dames in het 
outfield. De pitcher en catcher dienen allebei mannen te zijn. Indien een ploeg 
toch met een vrouwelijke pitcher of catcher wenst te spelen zullen zij 5 dames 
moeten opstellen, zowel in het veld als aan bat. 
 
In de Slowpitch League is het toegelaten om met 3 dames te spelen. Wel zal er 
dan met een automatische out worden gespeeld op de battingpositie waar 
normaal de 4de dame bat. 
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 Een ploeg dient minstens 8 spelers op te stellen om een forfait te vermijden. Met 
minder dan tien spelers spelen zal natuurlijk leiden tot automatische outs. Dus 
met 9 spelen = 1 automatische out, met 8 spelen = 2 automatische outs. Let op 
het minimum aantal dames dat dient opgesteld te worden is 3. Minder dan 3 
dames zal ook resulteren in een forfait. 

 

Volgende opstellingen zijn dan mogelijk :  
 

Aantal ♀ / Pitcher of infield outfield Battingorder 

aantal ♂ catcher    

    ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂ 

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

    ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂ 

    ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 
5 ♀   /   5 ♂ 1 ♀  / 1 ♂ 2 ♀  / 2 ♂ 2 ♀  / 2 ♂ Of 

    ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

    ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ OUT ♂ ♂ 

3 ♀ / 6  ♂ 2 ♂ 2 ♀  / 2 ♂ 1 ♀  /  2 ♂ of 

    ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ OUT ♂ ♂ ♂ 

 
1.2. BEKER VAN BELGIË CO-ED SLOWPITCH 

 

Alle teams kunnen inschrijven voor de Beker, op voorwaarde dat ze ook deelnemen 

aan de Slowpitch League-competitie.  

De bekercompetitie zal gespeeld worden over 4 speeldagen. Wie aan het einde van de 

vier speeldagen het klassement aanvoert wint de Beker.  

Via de beker worden de tickets voor deelname aan de “Co-ed Slowpitch European 

Super Cup” verdeeld. Tickets worden als volgt verdeeld: 

- Even jaartal: winnaar van de Beker ontvangt het (eerste) Europese ticket. 

- Oneven jaartal: winnaar van de Beker ontvangt het (tweede) Europese ticket.  

Indien de winnaar van de Beker van België in het oneven jaartal dezelfde is als deze 

van het even jaartal, zal de verliezende finalist van het oneven jaartal het Europese 

ticket verkrijgen. 

 

1.2.1. Voorwaarden 

 

➢ Team dient 5 dames/5 heren op te stellen => geen uitzondering mogelijk 

➢ Om aan de Beker te mogen deelnemen dient een team ook in de Slowpitch League 

te spelen. In deze Slowpitch League kunnen zij max. 2 speeldagen forfait geven. 

Een speeldag bestaat normaal uit twee wedstrijden. Indien zij een op speeldag 

beide wedstrijden forfait zouden geven telt dit toch maar voor één forfait. Mocht 

een team toch 3 keer forfait geven zullen alle uitslagen uit de Beker geschrapt 

worden.  

➢ 5 Kalenderdagen voor aanvang van de Bekercompetitie dient elke deelnemende 

ploeg zijn spelerslijst, binnen. 

Spelers vermeld op deze spelerslijst zijn speelgerechtigd voor de bekerwedstrijden 

op voorwaarde dat deze, op het moment van indienen van de lijst, ook effectief 

over een geldige spelerslicentie (slowpitch) beschikken binnen deze club.  

o Indien deze spelerslijst niet (of laattijdig) wordt ingediend, verliest de club 

het recht om deel te nemen aan de bekercompetitie.  
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 o Bij ernstige blessure kan de spelerslijst gewijzigd worden tot 23:59 de dag 

voor de aanvang van de eerste bekerwedstrijd. 

o Na aanvang van de eerste bekerwedstrijd zijn geen wijzigingen meer 

mogelijk in de spelerslijst. 

➢ Indien een club meerdere ploegen in de Slowpitch League actief heeft, dient deze 

voor de aanvang van de competitie aan te geven welk van deze teams het 

“designated team” is in verband van de forfaits in competitie (3 speeldagen forfait 

= uit beker).   

➢ Indien een ploeg forfait geeft voor een speeldag binnen de Beker van België, 

wordt deze uit de beker gezet en vervallen alle reeds behaalde uitslagen.  

 

1.2.2. Structuur 

 

De speeldagen van de Beker zijn bindend en werden door de competitieleiding 

vastgelegd. De beker wordt gespeeld op vier speeldagen. De voorziene data voor 

de tornooien zijn : 27 april – 25 mei – 24 augustus – 28 september.  

 

2. REGELS EN DEFINITIES 
 

2.1. Spelers (BEKER en SLOWPITCH LEAGUE) 

 

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.    

 

2.2. Materiaal 

 

2.2.1. Ballen (BEKER en SLOWPITCH LEAGUE) 

 

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 (BEKER en SLOWPITCH LEAGUE) 

 

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 (BEKER en SLOWPITCH LEAGUE) 
 

➢ Schoenen met ijzerbeslag worden niet toegelaten. 

➢ Pitchers dienen een masker te dragen. 

➢ Spelers wiens licentie aangemaakt werd na 31/12/2016 dienen als ze op 3de 

base of 1ste base spelen ook een masker te dragen. Licenties in fastpitch of 

basball voor 31/12/2016 zijn ook geldig. Wij willen wel adviseren dat andere 

spelers dit ook doen. 

➢ Helmen zijn verplicht voor zowel de batter al baserunners. 

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

 

mailto:slowpitch@kbbsf.be


 

KBBSF – FRBBS Meirstraat 21 bus 63 slowpitch@kbbsf.be 

 2000 Antwerpen           

SLOWPITCH BELGIË 

 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 (BEKER en SLOWPITCH LEAGUE) 

 

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 (BEKER en SLOWPITCH LEAGUE) 

 

Bij een kwetsuur van een speler (en bij gebrek aan een invaller) mag de laatste 

out van hetzelfde geslacht lopen in de plaats van de geblesseerde, die op zijn 

beurt wel eerst op eigen kracht op 1ste base moet geraken. Dit is wel enkel van 

toepassing bij blessures die tijdens de wedstrijd worden opgelopen, de 

opwarming maakt deel uit van een wedstrijd. 

 

2.3.3. Line-Up (BEKER en SLOWPITCH LEAGUE) 

 

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 slowpitch@kbbsf.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, zal dit bestraft worden 

met een administratieve forfait. Bij een administratieve forfait blijven de scores 

behouden, maar telt dit wel als een forfait in de quota voor de Beker van België.  

 

2.3.4. Scorekaart (BEKER en 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. Extra punten voordeel bij het opstellen van meer dames (SLOWPITCH LEAGUE) 

 

Indien in de Slowpitch League een ploeg één dame meer opstelt, gedurende de 

hele wedstrijd, zal deze ploeg 3 punten bonus krijgen na het eindigen van de 

wedstrijd. (Let op! Dit kan verschil maken tussen winst of verlies, mercy rule of 
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 niet, maar kan een eerder genomen beslissing niet herrroepen.) 

 

Ploeg A – 5 dames Ploeg B – 4 dames PLOEG A +3 punten. 

 
Een ploeg mag altijd met meer dames dan 5 aantreden in een wedstrijd maar zal hier 

geen extra punten voor krijgen. 

 

2.3.6. Infield fly (BEKER en SLOWPITCH LEAGUE) 

 

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. 

 

2.3.7. 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 (SLOWPITCH LEAGUE) van 

90 minuten. De mercy rules van WBSC worden gehanteerd in onze competitie 

(Slowpitch League en Beker). Na 4 innings: 20 punten – Na 5 innings: 15 punten = 

toepassing mercy rule. 

 

Zowel in de BEKER als SL is 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 de BEKER 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 : 

 

➢ In de 8ste inning begint elke ploeg met 1 out en de 10de batter op 2de base. Mochten 

er meer extra innings nodig zijn zal de laatste out van de vorige inning telkens op 

2de base starten. Elke inning begint wel met 1 out.  

➢ 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. 
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 ➢ 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 

slowpitch@kbbsf.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 Beker van België 

 

De Beker van België zal afgewerkt worden op vier speeldagen. Indien het aantal 

ingeschreven ploegen dit toelaat zal dit in de vorm van 4 tornooien gebeuren. 

 

Wanneer er voor de Beker van België 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. 

 

De teams zullen een wedstrijdschema ontvangen in de week voorafgaand aan de 

tornooien. De ploegen die als thuisploeg worden geprogrammeerd zullen voor de 

juiste wedstrijdballen zorgen. 

Veel hangt af van het aantal deelnemende ploegen. De deelnemende ploegen zullen 

kunnen intekenen om een wedstrijddag te organiseren. Indien er meer ploegen een 

bepaalde datum wensen zal loting bepalen wie de datum toegewezen krijgt. 

 

3.4. Kalender Slowpitch League 

 

3.4.1. Wedstrijddagen 

 

3.4.1.1.Slowpitch League – Divisional wedstrijddagen tussen 20 april – 29 juni 

 

20 april - 4 mei – 18 mei - 8 juni - 22 juni 

 

Wedstrijden die niet kunnen gespeeld worden omwille van 

weersomstandigheden zullen niet worden opgenomen in de stand van de 

divisional wedstrijden.  

 

3.4.1.2.Slowpitch League – Play-off wedstrijddagen tussen 6 juli – 28 september 

 

6 juli - 27 juli - 17 augustus - 31 augustus - 14 september 

 

Wedstrijden die niet kunnen gespeeld worden omwille van 

weersomstandigheden dienen geherprogrammeerd te worden. Dit gebeurt in 

onderling overleg tussen de teams. Alle wedstrijden dienen afgewerkt te 

zijn voor 28 september. 
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3.4.2. Wijziging van speeldata 

 

De kalender voor de divisional wedstrijden zal half februari worden aangeleverd. 

Dit gebeurt in overleg met competitieleider voor alle competities. 

 

Nadien krijgen alle clubs de tijd tot en met 8 maart om in onderling overleg 

wedstrijden te verplaatsen naar andere data met in acht neming dat alle 

wedstrijden dienen gespeeld te zijn voor 6 juli. Wij vragen aan alle teams om 

mee te werken als teams vragen om de data te wijzigen. Indien men er niet 

uitkomt zal het team dat op de geplande datum niet kan forfait dienen te geven. 

 

Wijzigingen zullen dan aangebracht worden in de kalender en daarna is hij 

definitief en zijn wijzigingen in principe niet meer mogelijk. 

 

3.4.3. Ex-aequo in het klassement (BEKER en SLOWPITCH LEAGUE) 

 

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

zullen onderstaande regels worden gevolgd: 

 

➢ 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 

 

 

 

 

 

 

 

Volledige spelregels Co-Ed slowpitch (BEKER en SLOWPITCH LEAGUE) 

 

De hierboven beschreven regels wijken af van de algemene regels van Co-Ed slowpitch. 
Deze afwijkingen zijn nodig om onze competitie op een ordentelijke manier te organiseren.  
 

De volledige spelregels zullen jullie via mail krijgen toegestuurd. 
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