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Reglementen Co-ed Slowpitch 2010 
 
 

Doordat deze competitie nog nieuw is in België, wordt de mogelijkheid behouden dat deze 
reglementen om sportieve redenen op elk moment nog kunnen gewijzigd worden.  

 
 
1.  Deelname 
 
1.1. Ploegen  
 

- Clubgebonden 
Elke club kan één of meerdere teams inschrijven.  Elk clublid met een slowpitch 
licentie kan deelnemen bij zijn of haar club, mits hij of zij niet is ingeschreven bij 
een cluboverschrijdende ploeg.  Ook niet-leden (VBSL) met inschrijvingsformulier 
kunnen deelnemen voor de club.  Deze speler behoudt de mogelijkheid een licentie 
te hebben bij 1 club maar kan toch voor een andere club  uitkomen.  Eens deze 
speler bij een ploeg heeft aangevat, kan hij of zij niet meer wisselen van ploeg 
tijdens de competitie. 
 

- Cluboverschrijdend 
Een ploeg samengesteld uit spelers aangesloten bij verschillende clubs.  Deze 
ploeg dient verplicht een lijst in te dienen voor aanvang van de slowpitch 
competitie, met daarop alle spelers binnen het team vermeld met bijhorende 
licentienummers en club.  Deze spelers kunnen gedurende het seizoen niet meer 
spelen bij een andere (clubgebonden of cluboverschrijdend) ploeg. 

 
1.2. Inschrijving 
 

- Ploegen: 
Inschrijvingen van clubgebonden ploegen dienen te gebeuren vóór 15 januari.  
Ploegen, cluboverschrijdend samengesteld, dienen een spelerslijst in te dienen 2 
weken vóór aanvang van de eerste speeldag. 
Het inschrijvingsgeld van een ploeg draagt de kost van € 100. 
 

- Spelers: 
Niet-leden:  Er mogen maximaal 2 niet-leden deelnemen per wedstrijd.  Zij dienen 
op voorhand een verzekeringsformulier in te vullen en te ondertekenen alvorens te 
kunnen deelnemen.  Dit formulier wordt ingevuld en ondertekend voorgelegd aan 
de organiserende instantie en wordt opgestuurd naar het secretariaat van VBSL.   
Een niet-lid kan maximaal 2 wedstrijddagen deelnemen aan de slowpitch 
competitie.  Bij verdere deelname wordt een slowpitch licentie vereist. 
Recreanten / coachen / officials / bestuursleden:  Bij de aansluitingskaart wordt 
ook de licentieaanvraag voor slowpitch aangevinkt.  Deze bijkomende inschrijving 
is draagt een kost van € 15, net als een gewone slowpitch licentie. 
Spelers fastpitch / baseball:  De blauwe aansluitingskaart moet ingediend worden 
als “tweede licentie” met daarop de licentieaanvraag aangevinkt voor slowpitch.  
Deze tweede (of derde) licentie draagt eveneens een kost van € 15. 
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1.3.  Accommodatie en materiaal 

Er is geen accommodatie vereist wanneer een ploeg zich inschrijft.  Wanneer een ploeg 
wel over een veld beschikt en dit ter beschikking stelt, zal rekening gehouden worden bij 
het opstellen van de competitiekalender.   
 
1.3.1.  Veld:  Volgende afstanden moeten vanaf 2010 in acht genomen worden: 
  

Afstandtabel Co-ed Slowpitch 

 Bases Pitching Fences 

Officieel 19.81m 15.24m 83.82m 

Toegestaan 19.81m  15.24m > 50m 
 

Indien een club niet kan voldoen aan deze vereisten, kan zijh aar thuiswedstrijden 
spelen op een aangeduid veld.  De club is verplicht dit te melden aan de 
competitiemanager. 
 

1.3.2. Ballen 
Mannen komen aan slag met een 12” softball, vrouwen met een 11” softball .  Er worden 
enkel ballen gebruikt die ook worden toegelaten volgens het ESF reglement.  Ten 
opzichte van  de fastpitch competitie moeten deze ballen niet afgestempeld worden.   
 
1.3.3. Bats 
Er worden enkel dezelfde bats toegestaan welke ook in de fastpitch competitie worden 
toegelaten.  Deze bats moeten vanaf 2010 verplicht gestickerd zijn door CUS.  Hierbij 
zullen de ASA en ISF regels gevolgd worden. 
 
1.3.4. Veiligheid 
Op eerste base wordt een safetybase verplicht.   
 
Schoenen met ijzerbeslag worden niet toegelaten 
 

2. Organisatie 
De organiserende club is verantwoordelijk voor: 

- ter beschikking stellen van kleedkamers 
- Plaatsvinden van de wedstrijden:  De wedstrijden moeten afgewerkt zijn alvorens 

de volgende wedstrijddag plaats vindt.  Er wordt naar gestreefd de driekamp of 
double header te laten plaatsvinden op de aangewezen speeldag.  Wanneer door 
omstandigheden de wedstrijden niet gespeeld kunnen worden op de aangewezen 
speeldag, duidt de organiserende club, in overleg met de andere deelnemende 
teams nieuwe speeldagen aan.  De wedstrijden kunnen niet afzonderlijk gespeeld 
worden op een onderling gekozen tijdstip.  Deze wijzigingen zijn verplicht door te 
geven aan de competitiemanager voor het plaatsvinden van de verplaatste of 
originele speeldag. 
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- Aanduiding en bezetting umpires en scoorders:  Wanneer een 
driekamp gespeeld wordt, staat het 3de, niet spelende team in voor de umpire(s) en 
scoorder van deze wedstrijd.  Wanneer de wedstrijden niet op de aangeduide 
speeldag kunnen plaatsvinden, worden umpire en scoorder in onderling overleg 
met de spelende teams aangeduid. 

- Bij een double header zorgen de spelende teams afwisselend voor umpir en 
scoorder.   

- Doorgeven aan het secretariaat tegen de eerstvolgende werkdag na de 
wedstrijddag:   -  van scoreformulieren   

-  verzekeringsformulieren  
-  line-ups 
 
 

       Naar:   -  Adres: Vlaamse Baseball & Softball Liga  tav Pieter Debaets 
     Boomgaardstraat 22 / 30 
     2600 Berchem 
   -  Fax:       03/286.07.88 
   -  E-mail: Pieter@baseballsoftball.be  

 
 -     Uitslagen moeten op de eerst volgende zondag voor 20u worden doorgemaild,  

      via fax of sms te  kennen gegeven worden aan KBBSF (zie weekbericht 02 –   
      2010) en doorgemaild naar pieter|@baseballsoftball.be en result@kbbsf.be . 

 
3. Spelregels 
 
De algemene spelregels zijn reeds Engelstalig in te kijken in International Softball 
Federation, 2010-2013 Official rules of softball. 
Onderstaand kan u de basisspelregels vinden van Slowpitch: 
Enkele wijzigingen ten opzichte van deze regels kunnen nog doorgevoerd worden, maar 
zullen voor 15 december uitdrukkelijk vermeld worden.   
 
3.1  Spelers, samenstelling en battingorder 
 
Co-ed Slowpitch wordt gespeeld met 10 tegen 10, waarbij 4 outfielders in plaats van drie 
worden opgesteld.  Ideaal, en Europese richtlijn bij co-ed slowpitch is 5 mannen en 5 
vrouwen, waarvan twee mannen en twee vrouwen plaats nemen in de outfield, twee mannen 
en twee vrouwen in infield en de pitcher en catcher zijn tevens van verschillend geslacht.  De 
verdere invulling van de posities, wie waar speelt, wordt gekozen door het team.  
In onze competitie moeten er minstens 3 vrouwen per ploeg worden opgesteld op het veld en 
aan slag. Wanneer er minder dan 5 vrouwen worden opgesteld zullen de posities van de 
vrouwen aan slag worden ingevuld door een mannelijke speler die aan slag komt in de 
positie van zijn niet-voorkeurskant.  Deze spelers maken gebruik van een 12”. 
Waar de verhouding van mannen en vrouwen verschillend is, zijn er speciale regels over hoe 
de slagvolgorde moet worden geconstrueerd.  
Volgende mogelijkheden en verplichte volgordes bieden zich aan: 
 
 
 
 

mailto:pieter|@baseballsoftball.be
mailto:result@kbbsf.be
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Aantal ♀ / aantal ♂ Pitcher of 

catcher 
infield outfield   Battingorder 

3 ♀     /     7 ♂ 1 ♀  /  1 ♂ 1 ♀  /  3 ♂ 1 ♀  /  3 ♂ 
♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

of 
♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

4 ♀     /     6 ♂ 1 ♀  /  1 ♂ 2 ♀  /  2 ♂ 1 ♀  /  3 ♂ 
♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

of 
♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

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

of 
♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

6 ♀     /     4 ♂ 1 ♀  /  1 ♂ 2 ♀  /  2 ♂ 3 ♀  /  1 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♀ ♂ ♀ 

7 ♀     /     3 ♂ 1 ♀  /  1 ♂ 3 ♀  /  1 ♂ 3 ♀  /  1 ♂ ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♂ ♀ 

8 ♀     /     2 ♂ 1 ♀  /  1 ♂ 3 ♀  /  1 ♂ 4 ♀  /  0 ♂ ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ 

9 ♀     /     1 ♂ 1 ♀  /  1 ♂ 4 ♀  /  0 ♂ 4 ♀  /  0 ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 

10 ♀    /      0 ♂ 2 ♀  /  0 ♂ 4 ♀  /  0 ♂ 4 ♀  /  0 ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ 
 
Wanneer een ploeg niet volledig is, mag deze aangevuld worden door andere ploegen.  Dit is 
een uitzondering op 1.1. waarbij met niet mag veranderen van ploeg eens met de competitie 
bij een ploeg heeft aangevat.  Daarom zal deze speler op éénmalige uitleenbasis spelen bij de 
ploeg waarbij men spelers tekort komt.  Wanneer dit echter niet mogelijk is, dan moeten er 
minstens 8 spelers per team op het veld staan. 
 
3.2 Pitching 
 
In slowpitch wordt de bal onderhands aangegooid terwijl één voet in contact blijft met de 
pitchersplaat tot en met het moment dat de bal wordt losgelaten.  Een geldige pitch moet een 
boog beschrijven die een minimumhoogte van 1m80cm en een maximumhoogte van 3m60cm 
bereikt.  Deze boog dwingt de pitcher de bal op een zachte manier aan te gooien.  De umpire 
van de thuisplaat velt het oordeel daar de geworpen bal al dan niet binnen deze zone wordt 
aangegooid.  De strikezone wordt bepaald door de achterste schouder en de fvoorste knie, dit 
varieert van de strikezone gehanteerd in fastpitch softall en baseball.   
Aangezien de bal naar beneden door de strikezone komt, zullen umpires moeten wennen hoe 
een ball en een strike te roepen.   
De pitcher heeft een tijdslimiet van 10 seconden om een pitch te leveren. 
 
3.3 Balls en strikes 
 
In slowpitch is elke gepitchte bal die tijdens zijn dalende baan de plaat raakt een ball.   
Een foutbal wanneer de batter al 2 strikes heeft staan, leidt tot een uit. (strike-out) 
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3.4 Bunting en stealing 
 
Zowel bunting als stealing zijn niet toegestaan.  Een baserunner moet in contact met de base 
blijven tot de geworpen bal wordt geraakt of de thuisplaat kruist.  Ook kan het niet dat bij een 
wild-pitch of doorgeschoten bal de lopers vorderen.   
3.5 Walks (vrije loop) 
 
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 (via eerste 
base) naar de tweede base mag doorlopen.  Wanneer minder dan 2 spelers uit zijn, en een man 
heeft een vrije loop gehad naar tweede base, komt de volgende (vrouwelijke) batter gewoon 
aan slag, zoals normaal.  Maar wanneer er 2 spelers uit zijn, en een man heeft een vrije loop 
naar tweede base gekregen, mag de volgende vrouwelijke batter kiezen (niet voor mannen die 
de positie aan slag van een vrouw vervangen) .  Zij komt aan slag, of zij maakt meteen 
gebruik van een vrije loop naar eerste base, zonder aan slag te moeten komen.  Deze regel is 
ontworpen om teams te verhinderen doelbewust een vrije loop aan een mannelijke batter te 
geven, om nadien een (eventueel zwakkere) vrouwelijke batter uit te kunnen gooien. 
 
3.6 Time out  
 
In Slowpitch is er geen equivalent om het spel stil te leggen door het terugkeren van de bal 
naar de pitcher.  In plaats daarvan, zal de umpire aan de thuisplaat  na elke actie “Time” 
roepen wanneer hij of zij vaststelt dat de bal in infield  onder controle is door het 
verdedigingsteam en dat de baserunners geen aanstalten meer maken te vorderen. 
 
3.7 Vooruitgang 
 
Om het spel vlot te laten verlopen wordt er niet meer ingeworpen tussen de innings door.  
Enkel de pitcher mag maximaal 3 worpen ingooien alvorens het spel aan te vatten na een 
veldwissel. 

 
3.8 Veiligheid & kledij 
 
Elke slagman of slagvrouw is verplicht een slaghelm te dragen.  Ook de catcher draagt 
verplicht gezichtsbescherming.   
Elke ploeg is verplicht uniforme kledij te dragen. (shirt) 
 
 
4. Competitie 
 
4.1. Structuur 
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In totaal vinden er 10 speeldagen plaats, deze zullen om de 3 weken 
plaatsgrijpen in de vorm van een twee- of driekamp, afhankelijk van het aantal ingeschreven 
teams.  We streven er echter naar, zoveel mogelijk driekampen te laten plaatsvinden. 
De wedstrijden worden voorzien gespeeld te worden op zaterdag, aanvangsuur: 13u00 – 
14u30 – 16u00. 
 
 
 
Wanneer een wedstrijd omwille van omstandigheden niet kan doorgaan, mogen de betrokken 
teams onderling een nieuwe datum vastleggen.  De wedstrijden dienen wel gespeeld te zijn, 
alvorens de volgende wedstrijddag plaatsvindt. 
 
4.2. Wedstrijdduur 
 
Een wedstrijd wordt gespeeld over 7 innings.  Na 60 minuten wordt er geen nieuwe inning 
meer gestart.  (tenzij bij gelijk spel, wat niet mogelijk is) 
 
Wanneer na 5 innings het puntenverschil meer dan 10 punten bedraagt, eindigt de wedstrijd. 
 
Bij gelijke stand wordt er inning per inning verder gespeeld tot er een winnaar is. 
 
4.3. Klassement 
 
De 10 speeldagen worden zo ingedeeld dat alle teams zeker tegen elkaar hebben gespeeld.   
Deze indeling blijft afhankelijk van het aantal ingeschreven teams.   
 
Bij gewonnen wedstrijden: 3 punten 
Bij verloren wedstrijden: 1 punt 
Bij forfaits: 0 punten 
 
Bij een ex aequo is, wordt het verschil genomen in het aantal gescoorde punten en het aantal 
gescoorde punten tegen.   
Wanneer ook hier een ex aequo zullen onderlinge wedstrijd(en) de doorslag geven. 
 
De competitiestructuur zal elk jaar naargelang het aantal inschrijvingen opnieuw vastgelegd 
worden.  Dit kan jaarlijks verschillen en in overleg met de ingeschreven 
teamverantwoordelijken zal een zo optimale structuur worden vastgelegd. 
 
De landskampioen zal België kunnen vertegenwoordigen op de World Series te Londen.  Ook 
andere teams kunnen hier aan deelnemen, maar niet onder “België”. 
 
4.4. Umpires / scoorders 
 
Elke ploeg dient over een umpire en een scoorder te beschikken.  Deze umpire is verplicht een 
clinic gevolgd te hebben welke erkend wordt door de VBSL en KBBSF.  Elk team dat zich 
inschrijft voor de competitie, dient te beschikken over minstens 3 erkende umpires.  De lijst 
van erkend umpires wordt doorgestuurd naar alle teamverantwoordelijken en zal gepubliceerd 
staan op de website van de KBBSF en VBSL.   
De umpires zijn tevens verantwoordelijk voor een vlotte wissel van de 11” en 12” bal. 
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Umpires roepen na elke actie “time” om het spel stil te leggen. 
“Illigal pitch” wordt ook geïntegreerd door de umpire.  Dit is een verschillende regel tov 
fastpich aangezien er in slowpitch niet gevorderd wordt op een illigal pitch.   
 
 
 
 
 
 
4.5.  Forfaits 

Bij forfait zal de forfaitboete € 75 per speeldag bedragen.  Dit bedrag wordt opgesplits: € 50 
voor de organiserende ploeg en € 25 voor de bezoekende ploeg.  Bij een double header gaat € 
75 integraal naar de organiserende ploeg. 


