
Van: Competitie KNBSB <Competitie@knbsb.nl> 
Onderwerp: Mogelijke wijziging aanvangstijd avondwedstrijden op accommodaties met 
lichtinstallatie 
Datum: 4 mei 2018 16:38:09 CEST 
Aan: Competitie KNBSB <Competitie@knbsb.nl> 
 

Geachte (wedstrijd)secretaris, 
De afgelopen maanden zijn bij verschillende honkbal-softbalverenigingen die in het bezit zijn van 
een of meerdere lichtinstallatie(s) lichtkeuringen uitgevoerd. Op basis van een uitgevoerde 
lichtkeuring heeft de Terreincommissie een lichtinstallatie goedgekeurd óf afgekeurd. Een 
lichtinstallatie wordt afgekeurd op het moment dat er onvoldoende lichtopbrengst is waardoor de 
veiligheid van spelers en overige betrokkenen bij wedstrijden in het geding is. Dat willen we te allen 
tijde voorkomen. Wanneer een lichtinstallatie is afgekeurd, kan dat gevolgen hebben voor de 
aanvangstijd van avondwedstrijden die normaal gesproken onder zo’n lichtinstallatie worden 
gespeeld. Graag informeren we u daarover. 
  
Afgekeurde lichtinstallaties 
Hieronder vindt u een overzicht van de verenigingen waarvan de lichtinstallatie op zijn 
accommodatie is afgekeurd: 

• Alcmaria Victrix - Softbalveld 
• Almere ’90 – Softbalveld en Honkbalveld 
• Amsterdam Pirates – Softbalveld 
• Birds – Softbalveld 
• DVH – Softbalveld 
• Gryphons - Softbalveld 
• OVVO - Honkbalveld 
• Schiedam – Softbalveld 
• UVV – Softbalveld 
• Zuidvogels - Softbalveld 

  
Het afkeuren van een lichtinstallatie betekent dat de genoemde vereniging de lichtinstallatie 
vanaf woensdag 9 mei 2018 niet meer mag gebruiken tijdens door de KNBSB georganiseerde 
(competitie)wedstrijden. De afdeling Competitiezaken past de aanvangstijd van geplande 
avondwedstrijden daarom aan naar een aanvangstijd conform de tabel ‘Avondwedstrijden bij 
daglicht’ zoals gepubliceerd in de Competitiebepalingen 2018 (zie ook bijlage 1 onderaan deze e-
mail). 
  
Consequenties voor uw team(s) 
Op het moment dat een of meerdere teams van uw vereniging avondwedstrijden tegen een of 
meerdere teams van bovengenoemde verenigingen speelt, kan dit consequenties hebben voor de 
aanvangstijd van de reeds geplande competitiewedstrijden. En daarmee heeft dit ook consequenties 
voor u als tegenstander. De aanvangstijden van wedstrijden worden aangepast waardoor uw team 
eerder moet vertrekken om op tijd aanwezig te zijn. We begrijpen dat dit voor u als tegenstander 
vervelend kan zijn, maar u kunt in overleg met de tegenstander wedstrijden verplaatsen naar een 
andere datum en/of tijdstip. Dergelijke verzoeken kunt u via de reguliere weg (Sportlink Club) 
indienen. 
  
De komende dagen voert Competitiezaken eventueel noodzakelijke wijzigingen in de aanvangstijden 
van avondwedstrijden op de accommodaties van bovengenoemde verenigingen door. Er zijn twee 
verschillende soorten wijzigingen die kunnen plaatsvinden, namelijk: 

• De datum blijft hetzelfde maar de aanvangstijd wordt vervroegd. 
• De datum wordt door Competitiezaken aangepast en eventueel de 

aanvangstijd ook. 
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We willen u verzoeken om uw teams in te lichten dat dit staat te gebeuren. Dit voorkomt op 
voorhand onduidelijkheid bij het team. Daarnaast kan het team er alvast rekening mee gaan houden. 
Houdt u svp onze website en/of de KNBSB Competitie-app in de gaten voor de juiste aanvangstijden 
van de competitiewedstrijden! 
  
Goedkeuring lichtinstallatie later in het seizoen 
Wanneer de betreffende vereniging in de toekomst kan aantonen dat de lichtinstallatie weer 
voldoet aan de gestelde lichtnormen, dan kan een lichtinstallatie door de Terreincommissie van de 
KNBSB weer worden goedgekeurd. Op dat moment kunnen avondwedstrijden ook weer (op een 
later tijdstip) onder deze lichtinstallatie worden gespeeld. Competitiewedstrijden kunnen dan in 
overleg met de tegenstander eventueel weer naar een andere datum en/of tijdstip worden 
verplaatst. 
  
Wij vragen uw begrip 
Wij begrijpen dat het wijzigen van de aanvangstijd van competitiewedstrijden vervelend voor u en 
uw leden kan zijn. Toch vragen we ook uw begrip voor deze situatie die wij doen in het kader van uw 
veiligheid en die van anderen aanwezig op en rondom een honkbal- en softbalveld.  
  
Mocht u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen hebben, dan horen we dat graag van u. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
Roy Vink 
Manager Breedtesport & Competitiezaken 

T: +31 (0) 30 20 20 101 | M: +31 (0)6 30 19 09 15 
www.knbsb.nl 

 
                                          
  
  
Bijlage 1: Avondwedstrijden bij daglicht 
  
In de Competitiebepalingen 2018 staan tabellen voor het spelen van avondwedstrijden bij daglicht. 
Voor seizoen 2018 gelden de volgende tabellen met per periode de uiterste aanvangstijd: 

Honkbal 

Uiterste aanvangstijd avondwedstrijd bij daglicht 

  t/m 5 mei 6 mei t/m 3 

augustus 
4 t/m 31 

augustus 
vanaf 1 september 

Senioren 3e klasse en 

hoger (waaronder 

Topsport), en Junioren 1e 

klasse 

Niet mogelijk 19.00 uur Niet mogelijk Niet mogelijk 

Senioren 4e klasse en lager 

(maximaal 120 min) en 

overige jeugdklassen 

18.00 uur 19.30 uur 18.30 uur Niet mogelijk 
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Fastpitch Softbal 

Uiterste aanvangstijd (enkele) avondwedstrijd bij daglicht 

  t/m 5 mei 6 t/m 20 

mei 
21 mei t/m 

3 augustus 
4 t/m 31 

augustus 
vanaf 1 

september 

Dames senioren 2e klasse 

en hoger (waaronder 

Topsport) en Heren 

senioren 2e klasse en hoger 

(6/7 innings) 

18.30 uur 19.00 uur 19.30 uur 19.00 uur 18.30 uur 

Dames senioren 3e klasse 

en lager en Heren senioren 

3e klasse en lager 

(maximaal 90 min) 

19.00 uur 19.30 uur 20.00 uur 19.00 uur 18.30 uur 

Jeugd 

  

19.00 uur 19.30 uur 20.00 uur 19.00 uur 18.30 uur 

• Let op: Uit veiligheids- en aansprakelijkheidsoverwegingen is het 
NIET toegestaan competitiewedstrijden op velden met niet-
goedgekeurde lichtinstallaties te spelen. 

• Let op: Bovenstaand schema is niet van toepassing op de Honkbal 
Hoofdklasse en promotie/degradatiewedstrijden. Wedstrijden uit 
deze competities moeten te allen tijde op een veld met een 
goedgekeurde lichtinstallatie worden gespeeld. 

 


