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1 Algemeen 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘aangepaste’ Nederlandse toernooi regels. Deze zijn 
i.v.m. de speelbaarheid van dit toernooi afwijkend van de internationale Little league regels en 
aangepast en/of verduidelijkt in bijgaand document.  
 
Door deel te nemen aan dit evenement verklaar je het eens te zijn met dit reglement. Het moment 
om deze regels verduidelijkt te krijgen is de Technical Meeting. Indien bij de Technical Meeting geen 
andere interpretatie van een regel naar voren wordt gebracht en wordt afgesproken, is het niet 
mogelijk jouw interpretatie tijdens het toernooi alsnog voor te leggen voor een protest. 
Voor de 1e wedstrijd dient de hoofdcoach bij de wedstrijdleiding te tekenen dat hij akkoord gaat met 
het toernooi reglement, daarmee blijk gevend op de hoogte van de (afwijkende) toernooi regels te 
zijn en deze te zullen respecteren. 
 
Daar waar het ‘aangepaste  reglement’, door onvoorziene omstandigheden (bijv. 
weersomstandigheden), NIET in voorziet, wordt door de Toernooidirecteur een beslissing genomen. 
 
De coaches tekenen m.n. voor het op de hoogte zijn van de ‘Mandatory Play Rules’ en de daarmee 
samenhangende sancties!  

2 Toernooiafspraken 
Naast de spelregels dienen alle teams zich aan de volgende afspraken te houden: 

1. Tien minuten voorafgaande aan de wedstrijd ontvangen de scheidsrechter en de 
tegenstander een kopie van het line-up-formulier. 

2. Het thuis spelende team draagt zorg voor de officiële scorekaart. 
3. Alle speler wissels dienen duidelijk leesbaar op de scorekaart te worden aangegeven. 
4. Direct na afloop van de wedstrijd wordt de officiële scorekaart ondertekend door de 

hoofdcoaches van beide teams. 
Let op! Je tekent als coach niet alleen voor de uitslag. Je tekent ook voor de wissels, 
Mandatory play en evt. protesten. 

5. Indien aanwezig zorgt de veldcoördinator voor de wedstrijdballen en het inleveren van het 
wedstrijdformulier bij de wedstijdleiding. Is deze niet aanwezig, dan is dit de 
verantwoordelijkheid van het thuisspelende team. 

6. Er mogen maximaal drie coaches plaats nemen in de dug-out.  
7. Tijdens de wedstrijd moet er altijd één coach in de dug-out aanwezig zijn 
8. De teams moeten zelf voor een scoorder zorgen. Ook deze mag plaatsnemen in de dug-out 
9. Bat boys zijn niet toegestaan. 
10. Het uitspelende team veegt het veld direct na de wedstrijd. 
11. Beperk het aantal en de duur van de time-outs. De scheidsrechter kan een verzoek tot time-

out afwijzen 
12. Roken is gedurende het evenement niet toegestaan.  

Dit zelfde geldt voor E-sigaretten. Roken is alleen toegestaan buiten de hekken van het 
sportpark. 

13. Het consumeren van alcohol is pas toegestaan na 17.00 uur. 
14. Houd sportiviteit en respect hoog in het vaandel 
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3 Aansprakelijkheid 
De KNBSB, noch Little League, noch de gastvereniging(en) aanvaarden enige aansprakelijkheid voor 
schade aan of vermissing van goederen en/of materialen. Parkeren rond de accommodatie(s) 
geschiedt geheel op eigen risico. Aansprakelijkheid van materiële schade ontstaan door ballen wordt 
niet aanvaard.  

4 Toernooileiding 
Het toernooi staat onder leiding van de toernooidirecteur (TD). 
 

4.1 Onvoorziene situaties. 
In situaties waarin het ‘aangepaste deel’ van het reglement niet voorziet, is de beslissing van de 
toernooidirecteur bindend.  

5 International Poule play 
De basis van het toernooi ligt in de opzet van het door Little league omschreven international Poule 
play model (Tournament Rules).  Uitganspunt van de organisatie is om teams 2 wedstrijden van 4 
innings op een toernooi dag (m.u.v. de finale dag) te laten spelen.  
Indien omstandigheden noodzaak bieden tot het “schrappen” van geplande wedstrijden om het 
toernooi uit te kunnen spelen, zullen in volgorde van belangrijkheid de volgende maatregelen 
genomen (kunnen) worden; 

• Vervallen van “consolation games” (3-4 plaats, reeds uitgeschakelde teams e.d.), 

• “Inkorten” van wedstrijden (qua innings of maximale speeltijd) 

• Vervallen van “kruiswedstrijden”. De poulewinnaars worden aangewezen als finalisten. 

• Een “Finale” dient te allen tijde gespeeld te worden over de vooraf afgesproken aantal 
innings/speeltijd (evt. afspelen op een ander datum) 

 

5.1 Rangschikking. 

Het aantal toegekende punten: 
1. Een gewonnen wedstrijd levert twee punten op 
2. Een gelijk spel levert één punt op 
3. De verliezer krijgt nul punten 

 

5.1.1 Gelijk aantal wedstrijdpunten. 
Wanneer in een poule twee of meer teams een gelijk aantal wedstrijdpunten hebben behaald, geldt 
voor de eindrangschikking de volgende bepalingsvolgorde:  

1. Eerst bepalend is het onderlinge resultaat van de gelijkstaande teams. 
2. Indien punt 1 geen uitsluitsel geeft maken we gebruik van de Team Quality Balance (TQB) 

over de onderlinge wedstrijden. Dit in tegenstelling tot de Runs Against Ratio, die geen 
doorslag geeft bij gelijke spelen. 
De TQB is de (evt. negatieve) som van het aantal gescoorde runs gedeeld door het aantal 
aanvallend gespeelde innings minus het aantal tegen gekregen runs gedeeld door het aantal 
verdedigende innings. Zodra er 1 at bat in een halve inning is telt dit als een gespeelde 1/2 
inning. Het team met het hoogste TQB eindigt op de hoogste plaats. De rangschikking van de 
overige teams vindt ook plaats aan de hand van de reeds opgemaakte TQB. 
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       3. Mocht onder punt 2 Het TQB gelijk zijn, dan bepaalt de TQB over ALLE wedstrijden uit de poule           
de eindrangschikking. 

4. In het meest onfortuinlijke geval dat TQB geen uitsluitsel geeft beslist loting de uiteindelijke 
rangschikking. 

 

5.1.2 Plate Conference 

Vooraf aan ELKE Finale/Kruisfinale zal er een plate conference in bijzijn van de UIC of TD 

plaatsvinden! Bij dit overlegmoment worden expliciet benoemt het aantal te spelen innings en wat te 

doen mocht de wedstrijd na het spelen van de afgesproken innings gelijk eindigen. Een 

Finale/Kruisfinale kan NOOIT worden gespeeld zonder dit overlegmoment! 

5.1.3 Gelijk spel bij een kruisfinale: eerst bepalend is het aantal malen dat het derde honk is 

bereikt gedurende de wedstrijd. 

1. Indien punt 1 geen uitsluitsel geeft vervolgens het aantal malen dat het 2e honk is bereikt (en evt. 
het aantal malen dat het 1e honk is bereikt) gedurende de wedstrijd. 

2. In het meest onfortuinlijke geval. Loting! 
 

5.1.4 Gelijk spel in de finale.  

1. Maximaal 2 tie-breakers, (2e honk bezet, door de laatste 2 reglementaire slagmensen), waarbij 
de restrictie voor pitchen van meerdere wedstrijden op 1 dag niet wordt meegenomen, maar het 
maximaal aantal pitches per leeftijdsgroep uiteraard wel blijven gelden.  

2. Indien punt 1 geen uitsluitsel geeft: het aantal malen dat het derde honk is bereikt gedurende de 
wedstrijd. 

3. vervolgens het aantal malen dat het 2e honk is bereikt (en evt. het aantal malen dat het 1e honk 
is bereikt) gedurende de wedstrijd. 

4. In het meest onfortuinlijke geval. Loting! 
 

5.1.5 Thuisspelende ploeg eindrondes. 

Voor de play-off wedstrijden die bepalend zijn voor de eindrangschikking, zal uiterlijk 10 minuten 
voor aanvang, door de scheidsrechter, geloot worden wie de thuisspelende ploeg is. 
Opmerking: Bij kruiswedstrijden is de plaatsing bekend. Het hoogst geëindigde team in de poule 
speelt thuis (zie toernooischema). 
 

6 Mandatory Play 

Deze regel geldt niet voor de Senior League 
1. Een team moet elke speelster laten deelnemen aan de wedstrijd. Iedere speelster moet in elke 

wedstrijd minimaal 1 slagbeurt gehad hebben! Als de speelster in haar 1e at bat het honk bereikt 
, dan mag zij NIET gewisseld worden voor een andere loper (dus ook niet door een Special Pinch 
Runner) 

2. Indien een team uit 12 of minder speelsters bestaat moet iedere speelster 3(in geval van 
wedstrijd over 6 inningen 6) aaneengesloten nullen in het veld staan. Dit kan dus ook over twee 
opeenvolgende inningen verdeeld zijn. 
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3. Indien het niet gelukt is om alle speelster aan slag te laten komen/in het veld te laten staan, dan 

starten de niet opgestelde speelster de volgende wedstrijd, totdat zij alsnog aan bovenstaande 
hebben voldaan. Dit moet vermeld worden op het wedstrijdformulier.  

4. Opmerking: Bovenstaande “vluchtroute” van de Mandatory Play rule is alleen acceptabel als niet 
voldoende plate appearances hebt gekregen om allen minimaal 1x te laten slaan  

 
Voorbeeld 1: Het thuisspelende team heeft 13 spelers en na 3 ½ inning staan zij voor met 1-0 
en wordt er dus geen gelijkmakende slagbeurt meer gespeeld. Er zijn slechts 11 speelsters 
aan slag geweest.  
Gevolg: Geen sancties. Spelers die niet geslagen (in het veld gestaan) hebben starten de 
volgende wedstrijd! 
 
Voorbeeld 2: Het winnende team heeft 13 spelers. Bij een achterstand in de 3e inning neemt 
de coach het risico de ‘kop van de slagvolgorde’ te laten staan. Hij brengt reservespelers in 
op posities 5, 6, 7 en 8 in de line-up. Echter niet allen komen aan slag en het team gaat het 
veld in met een voorsprong. Het uitspelende team maakt de stand niet gelijk en de wedstrijd 
is daardoor reglementair afgelopen.  
Gevolg: Sanctie (zie punt 6.5). Spelers die niet geslagen (in het veld gestaan) hebben starten 
de volgende wedstrijd! 
 

1. Wanneer er op één of andere manier niet aan deze regel voldaan is, er geprotesteerd wordt door 
een ander team of het geconstateerd wordt door de wedstrijdleiding dan leidt dit automatisch 
tot het schorsen van de hoofdcoach voor de rest van het toernooi (en evt. over het toernooi 
heen) waarbij deze niet op het terrein aanwezig mag zijn en kan onder voorwaarden (zie 
rulebook) het team bestraft worden met het verliezen van de wedstrijd met 7-0 (6-0 major 
division).  

2. De coaches zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de Mandatory Play Rule. 
3. Omdat iedereen tekent voor het bekend zijn met de wedstrijdregels, zal deze regel worden 

gehandhaafd en kan er geen claim worden gelegd op onwetendheid! Dus zal in de regel een 
reglementair verloren wedstrijd worden voorgelegd aan de Regional Director. 

7 Spelers bepalingen 

7.1 Beschikbaarheid. 

Indien een speler of coach niet het volledige toernooi beschikbaar is, moet hiervan vooraf melding 
worden gemaakt bij de organisatie. Indien geen wijzigingen worden doorgegeven, wordt 
verondersteld dat alle spelers en coaches beschikbaar zijn en dus aan alle wedstrijden deelnemen. 
Eventuele aanvullingen en wijzigingen in de spelerslijst worden z.s.m. aan andere belanghebbenden 
bekend gemaakt. 

7.2 Vervangende spelers. 

1. Iedere speler mag na (indien van toepassing) voldaan te hebben aan de mandatory play regel 
worden gewisseld voor een vervanger.  

2. Re-entry rule: Een speler die in de oorspronkelijke slagvolgorde staat mag 1 keer terugkeren 
en weer deelnemen aan het spel, waarbij geldt dat bij terugkomst dezelfde positie in de 
slagvolgorde dient te worden ingenomen. Let op de Mandatory play rule (van 1 at bat en/of 
3 nullen) 
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3. Wanneer ziekte of blessure het team ervan weerhoudt om negen spelers op het veld te 

krijgen, mag een andere speler die eerder geselecteerd is meedoen aan het toernooi. De 
hoofdcoach zal kiezen voor de ‘’re-entry’’ en dit moet gemeld worden bij de toernooileiding.  

4. Een speler die weggestuurd is bij een wedstrijd mag niet meer mee spelen tijdens het 
toernooi. 

5. Als blijkt dat door een blessure tijdens de wedstrijd, het team er van weerhoud om met 9 
spelers verder te spelen, omdat alle wissel spelers al ingezet zijn, mag de hoofdcoach van de 
tegenpartij één van deze wisselspeelsters aanwijzen zodat er met 9 spelers verder gespeeld 
kan worden. 

6. De EHBO’er controleert evt. of er daadwerkelijk sprake is van een blessure.  

 

7.3 Deelname EK (nvt 2021) 

Een speler die deelneemt aan het NK, maar onverhoopt NIET aan het EK kan deelnemen mag alleen 
vervangen worden door een speler die bij aanvang van dit Little League jaar is ingeschreven en heeft 
deelgenomen aan de trainingen. 
 

7.4 Kleding 

1. Iedere speler ontvangt een T-shirt met rugnummer en de coaches een T-shirt, die zij 
gedurende het toernooi dienen te dragen. De teams spelen in softbalbroek naar eigen keuze. 

2. Het dragen van sieraden, alsmede het afgeplakt dragen, is niet toegestaan, een 
identificatieplaatje hangend om de nek is wel toegestaan.  

8 Wedstrijdballen 
Er wordt gespeeld met een 12 inch leren wedstrijdbal. Iedere wedstrijd is het thuisspelende team 
verantwoordelijk voor de wedstrijdballen. Deze ballen zijn uitsluitend bestemd voor het spelen van 
de toernooi wedstrijden. De wedstrijdballen worden verstrekt door de organisatie.  

9 Wedstrijdduur  
Er worden wedstrijden van 4 innings gespeeld. In de poulefase zijn er geen verlengingen (zie boven). 
Na 85 minuten zal er géén nieuwe inning meer worden aangevangen. Sommige wedstrijden kunnen 
VOORAF worden vastgesteld over 6 inningen. 
 

9.1 Speed-up rule. 

Tussen iedere wisseling van inning wordt de wedstrijd binnen twee minuten hervat. De 
scheidsrechters bewaakt deze tijd en attendeert de teams er nogmaals op. De scheidsrechter 
waarschuwt slecht eenmaal per wedstrijd een team officieel. Indien je niet binnen twee minuten 
speel klaar bent gelden de volgende sancties: 

A. Indien een slagvrouw niet klaar staat wordt er een slagbal gegeven. 
B. Indien een pitcher niet klaar staat wordt er een wijdbal gegeven. 

De speed-up regel van de vervangende loopster van de catcher bij 2 nullen bestaat in LL niet! 
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9.2 Mercy rule. 

1. Indien een team na 2 ½ inning met 10 punten of meer voor staat, treedt de Mercy Rule in 
werking.  

2. Als uitzondering op punt 1 (zie 5.1.2) een wedstrijd over 6 innings gespeeld wordt. Dan na 4 
1/2 innings i.p.v. 2 ½ innings.  

3. Mocht het thuisspelende team achter staan, dient zij de gelijkmakende inning te spelen en 
kan dus evt. de Mercy rule opgeheven worden. 

4. Door het in werking treden van de Mercy rule zal de wedstrijd reglementair beëindigd 
worden. 

5. Indien de Mercy rule toegepast wordt vervalt de Mandatory Play voor deze wedstrijd. 
 

10 Pitchersbepalingen  
1. Zolang een pitcher verhuist naar een ander positie in de wedstrijd (dus niet gewisseld wordt) 

mag zij 1x terugkeren als pitcher in die betreffende inning (dat kan dus elke inning weer). Een 
pitcher die uit de opstelling is genomen, mag volgens de re-entry regel (denk aan evt. 
Mandatory play en evt. maximaal aantal visits) ook terugkeren als pitcher in de wedstrijd. 

2. Een pitcher wordt automatisch gewisseld, als pitcher, bij 2 visits in 1 inning.  
3. Een coach heeft maximaal 3 visits per pitcher per wedstrijd  
4. Een visit wordt vanuit de dug-out aangevraagd bij de scheidsrechter, alvorens het veld te 

betreden.  
5. De zgn. “Crow-Hop”en “Leap” zijn niet toegestaan. (feitelijke beslissing) 
6. Pitchers mogen niet meer dan 12 innings pitchen op één dag.  
7. Wanneer een pitcher 6 of minder innings gegooid heeft dan mag deze de volgende dag nog 

gooien.  
8. 1 gegooide pitch in een inning telt als 1 inning gegooid.  
9. Pitch afstand is 12,2 meter 

 

10.2 Junior/senior  

1. Pitchers mogen onbeperkt pitchen over het gehele toernooi.  
2. Pitch afstand is 13.1 meter.  

 

10.3 Illegal pitch  

De straf voor een illegal pitch is:  
1. 1 wijd voor de slagvrouw  (zie rule 8.05b).  

11 Special Pinch runner 
1. Twee keer per wedstrijd, maar maximaal één keer per inning mag een team een special pinch 

runner inbrengen.  
2. De pinch runner is een speler die niet in de slagvolgorde voorkomt en wordt ingezet als 

loper. Een speler mag slechts één keer per wedstrijd vervangen worden door een special 
pinch runner. Als de special pinch runner in het veld staat, mag hij niet nog een keer als pinch 
runner gebruikt worden zolang hij in slagvolgorde staat. 

3. Deelname door de pinch runner geldt niet als ‘’deelname aan het spel’’ en dus ook niet als 
invulling van de “mandatory play rule. 

4. Een en dezelfde pinch runner zou theoretisch gezien twee keer kunnen worden ingezet.  
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12 Designated Hitter 
De Designated Hitter regel is van toepassing in de Senior League, bij aanvang van de wedstrijd moet 
deze op de line up sheet vermeld zijn. 

13 Honklopen 
1. In alle leagues (dus ook Littles) mag de loopster het honk verlaten na het loslaten van de bal 

door de werpster. 
2. Tijdens het honklopen moet de loper proberen een botsing met de achtervanger te 

vermijden. In geval van een botsing tussen beide kan de scheidsrechter, indien er zijns 
inziens onvoldoende moeite is gedaan te ontwijken, de loper uitgeven, ongeacht de situatie. 

3. Deelnemers aan de categorie Littles mogen geen “head first” sliding naar het volgende honk 
toe maken. Terug naar een honk mag een “head first” wel. 

4. Bij een drieslag doorgeschoten blijft de bal in het spel de slagvrouw/honkloper moet op 
reglementaire wijze worden uitgemaakt. 

5. De infield fly rule geldt voor alle categorieën. 
6. De in Nederland in sommige competities gebruikte wijze om door slechts aangeven 

opzettelijk 4 wijd te geven bestaat voor alle leeftijdsklassen. Let op! Dit kan zowel voor als 
tijdens een slagbeurt worden aangeven door de verdedigende manager . 

7. Het stelen en doorseinen van worptype en locatie word gezien als onsportief gedrag. Als het 
in de beoordeling van de scheidsrechter plaatsvindt kan zowel de betreffende speler als de 
manager (hoofdcoach) uit het veld gestuurd worden. 

14 Veiligheid  

14.1 Drager van een masker achtervanger. 

Een achtervanger moet altijd een masker dragen. Dit kan zijn een:  
A. Een masker met helm inclusief keelbescherming. 

Heeft het masker geen keelbescherming, dan een losse keelbescherming bevestigen. 
B. Een ijshockey style masker. 

 
Een masker is ook verplicht tijdens het losgooien van de werper en ingooien tussen de innings.  
 

14.2 Ingooien werper en achtervanger langs het veld. 
Indien een werper en achtervanger langs het veld gaan ingooien, dan is een spotter met handschoen 
verplicht ter bescherming. Een spotter is een speler die op dat moment niet deelneemt aan de 
wedstrijd. De spotter staat met zijn rug naar de ingooiende werper en achtervanger en houdt bal in 
de gaten, zodat zij niet worden geraakt door een geslagen bal.  
Manager en coaches mogen niet ingooien met de werpers. 
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14.3 Als een speler als coach gaat functioneren moet hij een helm dragen in het coach 

vak. 

14.4 Spikes (metaal) mogen alleen gedragen worden in junior en senior League. 

15 Knuppels 
Er kan op het NK gespeeld worden met de voor die leeftijdscategorie gebruikelijke knuppels. 
Deelnemers aan het EK moeten zich bewust zijn van de veel strengere regelgeving daaromtrent! Een 
lijst van toegestane knuppels is op littleleague.org beschikbaar. 
 

16  Slagzone en stootslagen 
Zie onderstaand figuur: 
I.t.t. de in de Nederlandse competities is de door de LL scheidsrechters gehanteerde slagzone hoger. 
Alhoewel dit een scheidsrechterlijke  beslissing betreft is het handig dat de coaches en spelers 
daarvan op de hoogte zijn. 
Het houden van de knuppel in de slagzone, zal worden beschouwd als een stootpoging! Ook dit is 
niet gebruikelijk in onze competities. 

 

17 Gedragsregels 
1. Indien een team een voorsprong in de wedstrijd heeft behaald van tien of meer punten, 

wordt er verwacht dat het team met de voorsprong niet langer honken steelt. Umpires zullen 
letten op toepassing van deze gedragsregel. Indien ondanks waarschuwen de lopers toch 
stelen, zullen deze teruggestuurd worden naar het honk van oorsprong. De scheidsrechter 
heeft het recht om naar eigen inzicht bij herhaling van overtreding van deze regel, zowel de 
loper als de manager uit het veld te zenden.  

2. Er uit sturen leidt in alle gevallen tot minimaal 1 wedstrijd schorsing. 
 

http://littleleague.org/


 

12 
 

18 Protesten  
1. Beslissingen van de scheidsrechter (judgement calls) zijn bindend, protesten hiertegen zijn 

niet toegestaan.  
2. Mocht een hoofdcoach zien dat er een spelregel overtreden of verkeerd geïnterpreteerd 

wordt, dan is het zijn/haar verplichting om dit tijdens de wedstrijd aan te geven bij de 
scheidsrechter. Gebeurd het niet dan kan er geen protest meer tegen gemaakt worden na de 
wedstrijd. Alleen de hoofdcoach mag dit aangeven. De scheidsrechters beslissen in eerste 
instantie of het protest gegrond is. Indien men het niet eens is met het afwijzen van het 
protest, dient de hoofdcoach dit direct aan te geven. Indien mogelijk wordt direct op het veld 
door de umpire in chief of evt. de TD een beslissing genomen.  

3. Alleen als dat echt niet mogelijk is dan maakt de scheidsrechter na de wedstrijd een melding 
bij de wedstrijdleiding. De toernooileiding neemt vervolgens een definitief besluit. 

 

19 Sancties  
Een nederlaag van 7-0 kan voor het overtredende team worden geregistreerd wanneer:  

1. Het team een speler opstelt die niet in de opgave voorkomt.  
2. Het team dat de regel m.b.t. het aantal gegooide inningen overtreedt.  
3. Wanneer de Mandatory Play niet nageleefd wordt (zie mandatory play). 

 

20 Agressie sancties  

Agressie op het veld zal leiden tot diskwalificatie van het team tijdens het toernooi. 
 
 


