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Algemeen
0.1

0.2

0.3

a.

Dit reglement is van toepassing op alle door, namens of onder auspiciën van de
KNCB georganiseerde reguliere wedstrijden in de Tweede Klasse en lager,
Damesklasse, Veteranencompetities, Zami- en Zomi-klassen.
b.
In de Zami- en Zomi-klassen kan de competitieleider vóór de aanvang van het
seizoen afwijkende regels vaststellen met betrekking tot de artikelen 12.1.1,
12.1.3, 12.1.4 , 13.1, 13.4,13.6, en 16.2.
De wedstrijden worden, voor zover in of op basis van dit reglement niet anders is bepaald,
gespeeld volgens de regels die door de "Marylebone Cricket Club" zijn vastgesteld en
gepubliceerd in "The Laws of Cricket (2017 Ccode)”, met inachtneming van de nadien
door het bestuur bekend gemaakte aanvullingen en wijzigingen daarop.
Dit reglement treedt in werking op 18 april 2018 en blijft van kracht tot een nieuw
reglement in werking treedt.

Artikel 1
Law 1 – De spelers
1.1
Law 1.1 (Players) wordt vervangen door:
Een wedstrijd wordt gespeeld tussen twee teams. Ieder team bestaat uit elf spelers, waarvan
één speler de aanvoerder is.
1.2

Law 1.2 (Nomination and replacement of players) wordt vervangen door:

1.2.1 De beide aanvoerders dienen vóór de toss (opgooi van de munt) de namen van de elf spelers
duidelijk leesbaar schriftelijk op te geven bij de scheidsrechters,dan wel uit te wisselen. Bij voorkeur
in blokletters. En waar van toepassing de leeftijd van de jeugdspeler aangeven (de leeftijd op de
speeldag van de wedstrijd: .., 12, 13, 14, 15, 16, 17 jaar).
Geen speler (van de elf opgegeven spelers) mag na de toss de elftalopgave vervangen worden zonder
toestemming van de aanvoerder van de tegenpartij.
1.2.2 Alle opgegeven spelers moeten gerechtigd zijn om voor het betreffende elftal uit te komen en
door hun opgave dan wel medespelen garanderen zij dat zij hiertoe gerechtigd zijn.
1.2.3 Het is een speler of begeleider die door een schorsing niet aan de wedstrijd mee mag doen niet
toegestaan om, vanaf de toss gedurende de rest van de wedstrijd daarna:
a.
genomineerd te worden als, dan wel enige taak of verantwoordelijkheid uit te voeren van, een
substitute fielder,
of
b.
enig deel van het veld (waaronder begrepen het speelveld en het gebied tussen de boundary en
het hek en/of de (reclame)borden rond het speelveld) op enig moment, inclusief enige geplande of
ongeplande onderbreking van het spel, te betreden.
Het is een speler die door een schorsing niet aan de wedstrijd mee mag doen toegestaan om, vanaf de
toss (opgooi van de munt) gedurende de rest van de wedstrijd de kleedkamer van zijn team te
betreden, mits die kleedkamer, of enig gedeelte daarvan, zich niet binnen het veld als bedoeld onder
b. hierboven bevindt.
Bij overtreding van deze regel zal als sanctie een aangifte volgen bij het bestuur van de KNCB die
gepaste maatregelen zal nemen.
.
1.3
In aanvulling op Law 1.3 (Captain) geldt:
De vervanger van de aanvoerder bij diens afwezigheid dient één van de opgegeven elf
spelers te zijn.
1.4

Law 1.4 (Responsability of captains) wordt vervangen door:
De aanvoerder heeft te allen tijde de verantwoordelijk dat het spel wordt gespeeld zowel
binnen de regels van de Spirit of Cricket als volgens het wedstrijdreglement.
Nadrukkelijk wordt ook verwezen naar Law 41.1 (Fair and unfair play – responsability of
captains)
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In aanvulling op Law 1 geldt:
1.5

1.6

Een wedstrijd vangt niet aan indien niet beide teams over ten minste acht spelers
beschikken. Het team waarvan niet tenminste acht spelers uiterlijk een uur na het
overeenkomstig dit reglement bepaalde aanvangstijdstip gereed zijn om de wedstrijd te
beginnen wordt, behoudens in geval van overmacht, geacht niet te zijn opgekomen.
Spelers (en scheidsrechters) mogen een kunstgrasveld en de pitch – indien deze met een
mat of met een kunststofstrook is bedekt – niet betreden met schoeisel dat is voorzien
van een metalen beslag, van welke vorm dan ook.

Artikel 2
Law 2 – De scheidsrechters
Law 2 (Umpires) is van toepassing behoudens het volgende.
2.1

Law 2.1 (Appointment and Attendence) wordt vervangen door:

2.1.1

Het bestuur is gerechtigd voor alle wedstrijden scheidsrechters aan te wijzen.

2.1.2

Indien voor een wedstrijd slechts één scheidsrechter door het bestuur is aangewezen, of indien
slechts één aangewezen scheidsrechter opkomt, is de thuisspelende vereniging, en zo deze daar
niet in slaagt de uitspelende vereniging, gerechtigd alsnog een tweede scheidsrechter aan te
wijzen.

2.1.3

Indien voor een wedstrijd geen scheidsrechters zijn aangewezen op grond van het bepaalde in
het eerste lid, of indien de aangewezen scheidsrechters niet opkomen, heeft elk der partijen het
recht één, en zo de andere partij niet in de aanwijzing slaagt twee scheidsrechter(s) aan te
wijzen.

2.1.4

De op grond van het bepaalde in de artikelen 2.1.2 en 2.1.3 aangewezen scheidsrechters mogen
niet tot de spelers van een van de betreffende elftallen behoren en fungeren voor de duur van
de gehele wedstrijd. Zo mogelijk zijn zij bonds- of clubscheidsrechter.

2.1.5

Indien voor een wedstrijd geen scheidsrechters zijn aangewezen conform de artikelen 2.1.1 t/m
2.1.4, voorzien de aanvoerders in de scheidsrechtersbezetting. Indien nodig is de battende
partij tijdens haar batting innings verplicht uit haar midden twee scheidsrechters te leveren.

2.1.6. Wanneer een door het bestuur aangewezen scheidsrechter een wedstrijd leidt tezamen met een
niet door het bestuur aangewezen scheidsrechter, fungeert de door het bestuur aangewezen
scheidsrechter de gehele wedstrijd als scheidsrechter aan bowlers eind, tenzij hij zelve anders
besluit.
2.1.7 Wanneer een door de vereniging voor de gehele wedstrijd aangewezen bonds- of
clubscheidsrechter een wedstrijd leidt tezamen met een niet-bonds- of niet-clubscheidsrechter, fungeert
de bonds- of clubscheidsrechter de gehele wedstrijd als scheidsrechter aan bowlers eind.
In aanvulling op Law 2.3 (Consultation with captains) – 2.3.1.3 geldt:
De thuisspelende vereniging mag zorgen voor het luiden van een bel wanneer de scheidsrechters zich
naar de wickets gaan begeven voor (her)start van de wedstrijd. De thuisspelende vereniging zal de
bezoekende vereniging vóór de toss mededelen dat deze praktijk gehanteerd wordt.
2.2

Law 2.7 (Fitness for play) wordt vervangen door:
a
Alleen aan de scheidsrechters komt het oordeel toe over de geschiktheid van het
terrein, weer en licht voor het spel.
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2.5.

b

De beslissing of de wedstrijd op grond van weers- of daarmee verband houdende
terreinomstandigheden dient te worden aangevangen, onderbroken of hervat, dan wel
met inachtneming van het bepaalde in dit reglement als verregend moet worden
beschouwd, alsmede alle beslissingen omtrent de inkorting van een wedstrijd en alle
daarmede samenhangende inkortingen, verminderingen en limiteringen komt/komen,
zo nodig in afwijking van het in de desbetreffende artikelen bepaalde, toe aan de
scheidsrechter(s) die zijn aangewezen op grond van het bepaalde in artikel 2.1.1 en
2.1.2

c

Indien geen aangewezen scheidsrechter(s) aanwezig is(zijn), wordt de beslissing
bedoeld onder 2.2.b door de aanvoerders gezamenlijk genomen.

Law 2.8 (Suspension of play in dangerous or unreasonable circumstances) wordt vervangen
door:
a

Alle verwijzingen naar het terrein omvatten de pitch. Zie Law 6.1 (Area of pitch).

b

Indien op enig tijdstip de scheidsrechters gezamenlijk overeenkomen dat de toestand
van het terrein, weer en/of licht zo slecht is/zijn dat er een duidelijk en voorzienbaar
gevaar is voor de veiligheid van enige speler of scheidsrechter. zullen zij het spel
onmiddellijk staken, of niet toestaan het spel te beginnen of te hervatten.
Als (weers)omstandigheden zo slecht zijn dat een zodanige actie gerechtvaardigd is,
komt die beslissing alleen toe aan de scheidsrechters.
Indien slechts één zodanige scheidsrechter aanwezig is, komen de hierboven bedoelde
bevoegdheden uitsluitend toe aan deze scheidsrechter.
Indien geen zodanige scheidsrechter aanwezig is wordt de hierboven bedoelde
beslissing door de aanvoerders gezamenlijk genomen.

De omstandigheid, dat het gras en de bal nat en glibberig zijn. is geen reden om de toestand
van het terrein als onredelijk en gevaarlijk te beschouwen.
Als de scheidsrechters van oordeel zijn dat het terrein zo nat of glibberig is dat:
 de bowlers geen redelijke steun voor de voeten meer hebben,
 de fielders geen de mogelijkheid meer hebben zich vrij te bewegen,
 de batsmen geen mogelijkheid hebben hun slagen te spelen of tussen de wickets te
rennen,
dan zijn deze omstandigheden zo slecht, dat het onredelijk en gevaarlijk is om het spel
doorgang te laten vinden.
Zo nodig zullen de scheidsrechters de thuisspelende vereniging opdracht geven alles te doen en
die apparatuur te gebruiken die daarvoor nodig is, om zoveel mogelijk dauw van het outfield te
verwijderen wanneer de omstandigheden onredelijk of gevaarlijk zijn.
De scheidsrechters kunnen de thuisspelende vereniging ook opdragen deze maatregelen te
nemen tijdens de geplande en ongeplande onderbrekingen van het spel.
De scheidsrechters zullen geen acht slaan op enige schaduw op de pitch van het stadion of enig
permanent geïnstalleerd object.
[Toelichting: de Laws 2018 bepalen dat één umpire reeds een beslissing van deze aard kan
nemen. Het Bestuur van de KNCB meent dat het goed Nederlands gebruik is dat dergelijke
beslissingen in gezamenlijkheid door de umpires genomen moeten worden, bij gebreke
waarvan de spelsituatie gehandhaafd blijft.]
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c

Wanneer er een onderbreking van het spel is, dan is het de verantwoordelijkheid van
de scheidsrechters om de omstandigheden regelmatig te controleren. Zij zullen zo vaak
als passend inspecties uitvoeren. Onmiddellijk zodra de scheidsrechters tezamen
oordelen dat de omstandigheden geschikt zijn om te spelen, zullen zij de spelers
oproepen het spel te hervatten.

d

Als het spel doorgang vindt tot aan het begin van een overeengekomen interval of
pauze, dan zal het hervat worden na afloop van die interval of pauze tenzij de
scheidsrechters samen van oordeel zijn dat de toestand van het terrein en/of weer en/of
licht zo slecht is/zijn dat er een duidelijk en voorzienbaar gevaar is voor de veiligheid
van enige speler of scheidsrechter, zodat het onredelijk of gevaarlijk zou zijn om het
spel doorgang te laten vinden.

2.6

Adverteren op de grond, borden rond het speelveld en sightscreens

2.6.1

Reclame op de grond.
Beeldmerken in het outfield dienen als volgt geplaatst te worden:
a
Achter de stumps: minimaal 23 meter vanaf de stumps.
b
Midwicket/cover gebied: geen advertenties zijn toegestaan binnen de inner-circle.

2.6.2

Borden rond het speelveld.
a
Advertenties op borden rond het speelveld die voor de sightscreens geplaatst zijn, zijn
toegestaan mits de overheersende kleur van de betreffende advertenties contrasterend
van kleur is met die van de bal.
b
Advertenties op borden rond het speelveld achter de stumps aan beide zijden, mogen
geen bewegende, flitsende of flikkerende beelden bevatten en de bedieners van die
advertenties dienen er zorg voor te dragen dat de beelden alleen gewisseld of bewogen
worden op een zodanig moment dat dit de spelers of scheidsrechters niet afleidt.
c
Daarnaast dient de helderheid van enig elektronisch beeld dusdanig aangepast te zijn
dat het geen afleiding vormt voor de spelers of scheidsrechters.

2.6.3

Sightscreens.
a
Sightscreens dienen aan beide zijden van het speelveld aanwezig te zijn.
b
Adverteren is toegestaan op de sightscreen achter de batsman, mits de advertentie is
verwijderd voor de volgende over van die kant.
c
De betreffende advertenties mogen geen flitsende of flikkerende beelden bevatten en
de bedieners van die advertenties dienen er in het bijzonder op te letten dat de
advertentie niet gewijzigd wordt op een moment dat dat de scheidsrechter afleidt.

2.7
In aanvulling op Law 2 (The umpires) geldt:
Scheidsrechters mogen een kunstgrasveld en de pitch - indien deze met een mat of met een
kunststofstrook is bedekt - niet betreden met schoeisel dat is voorzien van een metalen beslag, van
welke vorm dan ook.

K.N.C.B. SPELREGLEMENT REGULIER Tweede Klasse en lager, Damesklasse en Veteranencompetities;
Seizoen 2018
_______________________________________________________________________________________

Artikel 3
Law 3 – De scorers
Law 3 (The scorers) is van toepassing met de volgende toevoeging.
3.1

De battende partij is verplicht, indien geen elektronisch scoringsbord aanwezig is, de scorers te
(doen) ondersteunen, zodanig dat na iedere over het juiste aantal runs, gevallen wickets en
gebowlde overs op het scoringsbord staat.

Artikel 4
Law 4 – De bal
Law 4 (The ball) is van toepassing behoudens het volgende.
4.1

Law 4.2 (Approval and control of balls) wordt vervangen door:

4.1.1 Er wordt gespeeld met een vierdelige wedstrijdbal. De scheidsrechters zullen de wedstrijdbal
gedurende de wedstrijd bij zich houden als er niet daadwerkelijk gespeeld wordt. Tijdens het
spel zullen de scheidsrechters de conditie van de bal periodiek en onregelmatig controleren en
de bal bij zich nemen bij de val van een wicket, een drinkpauze of enige andere onderbreking
van het spel.
4.1.2 Niet gebruikt.
4.1.3 De scheidsrechters zien er op toe dat een eventuele vervangende wedstrijdbal, waar mogelijk,
ook een van bondswege verstrekte en/of door het bestuur goedgekeurde, en bij gebreke
daarvan een voor het niveau geschikte vierdelige, bal is.
4.2

Law 4.4 (New ball in match of more than one day’s duration) is niet van toepassing.

4.3

Law 4.5 (Ball lost or becoming unfit for play) wordt vervangen door:

4.3.1 Indien de bal tijdens het spel zoek raakt of naar het oordeel van de scheidsrechters door
normaal gebruik niet meer geschikt is om mee te spelen, dan zullen de scheidsrechters
toestaan dat deze vervangen wordt door een bal met een naar het oordeel van de
scheidsrechters gelijke mate van slijtage.
4.3.2 Indien de bal als gevolg van het spelen in natte weersomstandigheden nat en zompig is
geworden of indien de bal aangetast is door douw, dan mag de bal vervangen worden door een
bal met een gelijke mate van slijtage, ook al is de bal niet vervormd.
4.3.3 Als de bal vervangen wordt zullen de scheidsrechters de batsman en de aanvoerder van de
fieldende partij hiervan op de hoogte stellen. Zowel de batsman als de bowler mag vervanging
van de bal aan de scheidrechters verzoeken en de beslissing van de scheidrechters daarop is
definitief.
4.4

Law 4.6 (Specifications) is niet van toepassing.

Artikel 5
Law 5 – Het bat
Law 5 is van toepassing.
Artikel 6
Law 6 – De pitch
6.1
In aanvulling op Law 6 geldt:
In de Derde Klasse en lager , de Damesklasse en de Veteranencompetities is het spelen op
een Flicx-pitch toegestaan.
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Artikel 7
Law 7 – De bowling-, popping- en returncreases
7.1
Law 7.3 is van toepassing met dien verstande dat de lengte van de popping crease minimaal
13,71 meter zal bedragen.
7.2

In aanvulling op Law 7 geldt:
Als een richtlijn voor de scheidsrechters bij de beoordeling van een wide ball aan de off
side dienen aan beide kanten van de pitch de extra crease markings aangebracht te
worden,zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding . Deze markings mogen ook in
zwart of donkerblauw aangebracht worden.

Artikel 8
Law 8 – De wickets
Law 8 (Wickets) is van toepassing behoudens het volgende.
8.1

Het gebruik van LED wickets is toegestaan.

8.2

Law 8.4 (Junior cricket) is niet van toepassing

Artikel 9
Law 9 – Voorbereiding en onderhoud van het speelveld
Law 9 (Preparation and maintenance of the playing area) is van toepassing behoudens het volgende.
9.1

In aanvulling op Law 9.1 (Rolling) geldt het volgende.

9.1.1

Vóór de toss is het kunstmatig drogen van de pitch en het outfield ter beoordeling aan de
vereniging op wier veld gespeeld wordt. Vanaf de toss tot het einde van de wedstrijd mag het
outfield op ieder moment gedroogd worden door de vereniging op wier veld gespeeld wordt,
maar het drogen van een betroffen deel van de pitch mag alleen geschieden op instructie en
onder toezicht van de scheidsrechters.
Het is de scheidsrechters toegestaan de pitch te laten drogen zonder met de aanvoerders te
overleggen op ieder moment dat zij de mening zijn toegedaan dat die ongeschikt is om op te
spelen.

9.1.2

De scheidsrechters mogen de vereniging op wier veld gespeeld wordt opdragen alle
beschikbare materialen, inclusief iedere roller, te gebruiken om de pitch te drogen en
geschikt te maken om op te spelen.

9.1.3

Een absorberende roller mag gebruikt worden om water van de covers, inclusief de cover op
de wedstrijdpitch, te verwijderen.
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9.2

In aanvulling op Law 9.6 (Maintenance of footholes) geldt:
De scheidsrechters zien er op toe dat waar mogelijk en telkens indien dat noodzakelijk wordt
geacht, maatregelen worden genomen tijdens iedere pauze in de wedstrijd om alles te doen
wat praktisch mogelijk is om de footholes van de bowlers te egaliseren.

9.3

De bescherming (door middel van een toepasselijke afdekking) en voorbereiding van direct
naast aan de wedstrijdpitch gelegen pitches tijdens de wedstrijd is toegestaan onder de
volgende voorwaarden.

9.3.1

Dergelijke maartregelen zijn alleen mogelijk als zij voor aanvang van de wedstrijd door de
groundsman gevraagd zijn en door de scheidsrechters toegestaan zijn.

9.3.2

Toestemming dient alleen gegeven te worden indien dergelijke maatregelen onvermijdelijk
zijn en de veiligheid van de spelers of hun mogelijkheid hun acties uit te voeren niet in
gevaar brengt.

9.3.3

Het aanbrengen van de bescherming en/of de voorbereidingen dienen uitgevoerd te worden
onder toezicht van een of beide scheidsrechters.

9.3.4

Enig noodzakelijk water geven mag alleen gedaan worden voor zover het nodig is voor die
voorbereiding en zal niet toegestaan worden indien dit op enige wijze de wedstrijdpitch zou
kunnen beïnvloeden.

9.3.5

De toestemming van de aanvoerders is niet vereist, maar de scheidsrechters zullen de beide
aanvoerders voor aanvang van de wedstrijd informeren over de gemaakte afspraken.

Artikel 10
Law 10 – De pitch afdekken
Law 10 (Covering the pitch) is van toepassing behoudens het volgende.
10.1 In aanvulling op Law 10.1 (Before the Match) geldt:
De pitch dient tot de aanvang van de wedstrijd geheel beschermd te zijn tegen regen.
10.2 Law 10.2 (During the match) wordt vervangen door:
De pitch dient in zijn geheel tot de aanvang van de wedstrijd en gedurende de gehele
wedstrijdperiode (in geval van onderbreking(en) door weersomstandigheden) beschermd te zijn tegen
regen.
De covers dienen de pitch geheel te bedekken, almede de omgeving van de pitch met een minimum
van 5 meter aan weerszijden van de pitch, alsmede alle versleten of zachte gedeeltes van het outfield.
De aanlopen van de bowlers dienen eveneens droog gehouden te worden door deze te bedekken over
een gebied van tenminste 10 x 10 meter, aangesloten op de pitchbedekking.
10.3 Law 10.3 (Removal of covers) wordt vervangen door:
Alle covers (inclusief “hessian” of “scrim” covers die gebruikt worden om de pitch tegen de
zon te beschermen) zullen zo vroeg mogelijk voor de vastgestelde aanvang van de wedstrijd
verwijderd worden, maar de pitch zal weer bedekt worden als er regen valt voor de aanvang
van de wedstrijd.
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Artikel 11
Law 11 – Pauzes
Law 11 (Intervals) is van toepassing behoudens het volgende:
11.1 Als de innings van de als eerste battende partij voltooid is, dan zal de pauze direct ingaan.
Wanneer de innings van de als eerste battende partij niet op tijd begint dan wel onderbroken
is, zal de lengte van de pauze tussen de innings verminderd worden met de tijd van de
verloren speeltijd. De pauze zal evenwel minimaal 10 minuten duren.
11.2 Per innings zijnmaximaal twee drinkpauzes toegestaan .De bepalingen van Law 11.8
(Intervals of drinks) dienen strikt gehandhaafd te worden, met dien verstande dat in gevallen
van extreme hitte, de scheidsrechters extra drinkpauzes toe kunnen staan.

11.3 Aan een individuele speler mag te drinken gegeven worden hetzij aan de boundary hetzij bij
de val van een wicket op het veld, op voorwaarde dat daarbij geen speeltijd verloren gaat. Er
zal op het veld verder niet gedronken worden zonder de toestemming van de scheidsrechters.
11.4 Een speler (waaronder begrepen de twaalfde man of een reserve) die tijdens de wedstrijd,
inclusief pauzes en onderbrekingen, het veld betreedt, dient gekleed te zijn in correcte
cricketkleding. Andere personen, die geautoriseerd zijn om tijdens de wedstrijd het veld te
betreden (zoals de manager, de coach, een arts, een fysiotherapeut of enige andere
elftalbegeleider) dienen gekleed te zijn in correcte kleding.
Artikel 12
Law 12 – Aanvang van het spel; beëindiging van het spel
Law 12 is van toepassing behouden het volgende (zie ook de artikelen 15 en 12.4).
12.1.1 De wedstrijd begint in de
a
Tweede Klasse en lager en Damesklasse: om 13.00 uur;
b
Veteranencompetities: om 13.30 uur.
12.1.2

Indien evenwel op het veld waarop een wedstrijd plaatsvindt een jeugdwedstrijd wordt
gespeeld, wordt het begintijdstip van de wedstrijd uitgesteld, zoveel als nodig is om het einde
van deze jeugdwedstrijd af te wachten.
12.1.3 Door de aanvoerders van beide partijen kan een ander aanvangstijdstip worden
overeengekomen, doch geen later tijdstip dan 13.30 uur. Bij gebreke van overeenstemming
blijft het bepaalde in lid 1 van toepassing. Het door de aanvoerders overeengekomen
aanvangstijdstip kan geen afbreuk doen aan de krachtens lid 2 aan jeugdwedstrijden
toekomende prioriteit.
De ontvangende vereniging dient dit afwijkende tijdstip uiterlijk op de vierde dag vóór de
speeldatum schriftelijk aan de bezoekende vereniging en de competitieleider mede te delen.
12.1.4 De innings worden gescheiden door een pauze van 40 minuten, die ingaat zodra de eerste
innings is afgelopen.
12.1.5 De Laws 12.6, 12.7 en 12.8 (m.b.t. Last hour of match) zijn niet van toepassing.
12.2 De Laws 12.9 (Conclusion of match), 12.10 (Completion of the last over of match) en 12.11
(Bowler unable to complete an over during last hour of match) zijn van toepassing voor zover zij
relevant zijn voor één innings limited over wedstrijden.
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Artikel 13
Law 13 – De innings
Law 13 is van toepassing behoudens het volgende (zie ook de artikelen 15 en 16 hierna).
13.1 Law 13.1 wordt vervangen door:
Alle wedstrijden bestaan uit één innings per partij en iedere innings beslaat maximaal in de
a
Tweede Klasse en lager en Damesklasse: 40 overs;
b
Veteranencompetities: 35 overs
13.2

Law 13.2 (Alternate innings)is niet van toepassing.

13.3

Law 13.3.3, 13.3.4 en 13.3.5 (m.b.t. Completed inings) zijn niet van toepassing.

13.4 Lengte van de innings.
13.4.1 Ononderbroken wedstrijden.
a
Elk team zal 40 overs (veteranen 35 overs) batten, tenzij het eerder all out is.
b

Indien, op de voor de eerste innings vastgestelde eindtijd het als eerste
fieldende team het vereiste aantal overs niet gebowld heeft, dan zal het spel
doorgaan totdat het vereiste aantal overs gebowld is. Het als tweede
battende team mag de volle 40 overs (veteranen 35 overs) batten, ongeacht
het aantal overs dat het gebowld heeft tot aan de voor het einde van de
eerste innings vastgestelde tijd.

c

Als het als eerste battende team in minder dan 40 overs (veteranen 35
overs) all out is, dan zal het als tweede battende team 40 overs
(veteranen 35 overs) mogen batten.

13.4.2 Te laat aangevangen of onderbroken wedstrijden.
a
Te late aanvang of onderbreking van de innings van het als eerste battende
team.
i
Tenzij de omstandigheden van dien aard zijn dat reeds dadelijk
moet worden besloten de wedstrijd als verregend te beschouwen,
geldt, indien door weers- of daarmee verband houdende
terreinomstandigheden een wedstrijd niet op het daartoe
vastgestelde tijdstip kan aanvangen, dan wel moet worden
onderbroken tijdens de innings van de eerst battende partij, het
volgende.
ii
Tot 13.50 uur wordt niet gekort op het aan de eerst battende partij
toekomende aantal overs.
iii
Vanaf 13.50 uur , en bij meerdere onderbrekingen zonder optelling
van de telkenmale verloren gegane speeltijd, wordt het aantal overs
van de eerst battende partij verminderd met één, voor elke volle
periode van acht minuten speeltijdverlies.
Bij de berekening van de beschikbare speeltijd voor de wedstrijd of
voor de lengte van een innings zullen de tijdstippen en lengte van
alle toepasselijke vertragingen, de verlengingen van de speeltijden,
de onderbrekingen van het spel alsmede de andere pauzes, met
uitzondering van drinkpauzes, in acht genomen worden.
iv
Indien de eerst battende partij door de toepassing van de onder iii
omschreven kortingsregeling geen 25 overs (veteranen 20 overs)
meer kan batten, geldt de wedstrijd als verregend.
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v

b

13.5

13.6

13.7

Aan de laatst battende partij staat ten hoogste hetzelfde aantal
overs ter beschikking als de eerst battende partij op grond het
hiervoor onder ii en iii gestelde ter beschikking heeft gestaan.
[TOELICHTING: het uiterste tijdstip dat een geldige wedstrijd (van 25
overs) kan aanvangen is dus 16.20 uur.]
Te late aanvang of onderbreking van de innings van het als tweede
battende team.
i
Indien na de innings van de eerst battende partij speeltijd verloren
gaat, wordt het maximum aantal overs toekomend aan de laatst
battende partij vastgesteld als volgt:
ii
Er wordt uitgegaan van een theoretische eindtijd van 20.00 uur.
iii

Aan de hand daarvan, en rekening houdend met 4 minuten per over
plus de twee drinkpauzes conform artikel 15.2, wordt vastgesteld
op welk tijdstip de laatst battende partij nog het aantal overs kan
batten dat aan die partij ter beschikking staat.

iv

Is dat tijdstip bereikt, dan wordt vanaf dat tijdstip, en bij meerdere
onderbrekingen zonder optelling van de telkenmale verloren
gegane speeltijd, het aantal overs van de laatst battende partij
verminderd met één, voor elke volle periode van vier minuten
speeltijdverlies.

Het aantal overs dat elke bowler per wedstrijd mag bowlen is beperkt tot 10 (veteranen 9
overs).
Wanneer evenwel in een te laat aangevangen of onderbroken wedstrijd het aantal
beschikbare overs voor beide teams of het als laatst battende team verminderd is, wordt het
aantal overs dat elke bowler in die wedstrijd mag bowlen beperkt tot een vierde van het
totale toegestane aantal overs, zulks evenwel met dien verstande dat wanneer dit aantal niet
deelbaar is door vier, zoveel bowlers een extra over mogen bowlen als overeenkomt met het
verschil tussen het vastgestelde aantal overs en het hoogste door vier deelbare getal dat ligt
beneden dit vastgestelde aantal.
Indien een bowler niet in staat is een over af te maken, dienen de overgebleven ballen door
een andere bowler gebowld te worden en geldt deze over, voor wat betreft het maximum
aantal te bowlen overs, voor beide bowlers als een hele over.
De aanvoerders verrichten de toss op het aangegeven tijdstip (tussen 15 en 30 minuten voor
aanvang van de wedstrijd) op het speelveld in het bijzijn van minimaal één scheidsrechter.
De aanvoerder die de toss heeft gewonnen, dient direct daarna aan de andere aanvoerder en
de scheidsrechter(s) aan te geven of zijn team eerst gaat batten, dan wel fielden.
Het scorebord zal het aantal gebowlde overs aangeven.

Artikel 14
Law 14 – De follow-on
Law 14 is niet van toepassing.
Artikel 15
Law 15 – Geslotenverklaring en verbeurdgeving
Law 15 is niet van toepassing.
Het is niet toegestaan op enig moment een innings te sluiten of verbeurd te geven.

Artikel 16
Law 16 – Het resultaat

K.N.C.B. SPELREGLEMENT REGULIER Tweede Klasse en lager, Damesklasse en Veteranencompetities;
Seizoen 2018
_______________________________________________________________________________________

Law 16 is van toepassing behoudens het volgende.
16.1 Law 16.1 (The result) is niet van toepassing.
16.2

In aanvulling op Law 16.2 geldt:
16.2.1. Een wedstrijd heeft een geldig resultaat indien de innings van de laatst battende
partij is voltooid of - wanneer dat niet het geval is - indien de innings van de laatst
battende partij ten minste 25 (veteranencompetities 20) volle overs heeft beslagen.
16.2.2 Een wedstrijd waarin niet beide teams de mogelijkheid hebben gehad om minimaal
25 overs (veteranencompetities 20) te batten geldt als verregend.

16.3

Law 16.3 is niet van toepassing.

16.4

Law 16.4 is niet van toepassing.

16.5

In aanvulling op Law16.5 .1 geldt:
Als de scores gelijk zijn is het resultaat een “tie” en er zal geen rekening gehouden worden
met het aantal gevallen wickets.
Law 16.5.2 is niet van toepassing.

16.6

Iedere vraag omtrent het resultaat van de wedstrijd als bedoeld in Laws 16.2, 21.5.1,
16.8 en 16.10 (zoals gewijzigd bij dit reglement), dient zo spoedig mogelijk opgelost te
worden en de scheidsrechters moeten een definitieve beslissing nemen aan het einde van de
wedstrijd.

Artikel 17
Law 17 – De over
Law 17 is van toepassing.
Artikel 18
Law 18 – Het scoren en boeken van runs
Law 18 is van toepassing behoudens het volgende.
Law 18.5.2 (Deliberate short runs) Het toekennen van penalty runs is niet van toepassing.
Artikel 19
Law 19 – Boundaries
Law 19 is van toepassing behoudens het volgende:
19.1 In aanvulling op Law 19.1 geldt:
Aan beide kanten van het speelveld dient een sightscreen aanwezig te zijn. . Deze dienen zich
geheel buiten de boundaries te bevinden.
19.2

In aanvulling op Law 19.3 geldt:
Wanneer een onbevoegde persoon het speelveld betreedt en de bal aanraakt, dan is de
scheidsrechter aan bowlers eind de enige die beoordeelt of een boundary geacht moet
worden te zijn gescoord of dat de bal beschouwd moet worden als nog steeds in het spel of
dat er “dead ball” geroepen moet worden als een batsman mogelijk uit zou kunnen gaan als
gevolg van het feit dat de onbevoegde persoon de bal hanteerde. Zie ook Law 19.2.7
(Identitying and marking the boundary).

Artikel 20
Law 20 – Dead ball
Law 20 is van toepassing.
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Artikel 21
Law 21 – No ball
Law 21 (No ball) is van toepassing behoudens het volgende.
21.1 De gebowlde bal die volgt op een no ball (alle soorten no ball) is een free hit voor de batsman
die die bal ontvangt. Als deze gebowlde bal een no ball of een wide ball is, dan is de volgende
gebowlde bal een free hit voor de batsman, die de bal ontvangt.
Bij een free hit kan de batsman alleen uitgaan als bij een no ball: run out of obstructing the
field of hit the ball twice. Ook als de voor de free hit gebowlde bal een wide ball is.
De opstelling van de fielders wijzigen alsmede het ruilen van positie van individuele spelers
bij een free hit is niet toegestaan, behalve als
a.

er een verandering van batsman is (de bepalingen van artikel 28.2 (Restricties aan de
plaatsing van fielders) zijn van toepassing).
b.
de no ball het gevolg was van een inbreuk op de fielding restricties, in welk geval de
opstelling van de spelers gewijzigd mag worden om die inbreuk te herstellen.
Ter verduidelijking een bowler de bowler mag zijn bowlingactie wijzigen (bijv rechtsround
bowlen in plaats van rechtsover) voor de freehit. Indien dit het geval is is Law 21.1.1 (Mode
of delivery) van toepassing.
De scheidsrechters geven een free hit aan door, na het normale no ball signaal, één arm recht
omhoog te steken en daarmee een cirkelvormige beweging te maken.
21.3 Law 21.5 (Fair delivery – the feet) is van toepassing met dien verstande dat de laatste alinea
van 21.5.2 vervangen wordt door:
Als de scheidsrechter aan bowlers eind er van overtuigd is dat aan enige van deze drie
voorwaarden niet voldaan is, zal hij “no ball” roepen en aangeven.
21.4 Aanscherping van Law 21.7 (Bouncing more than once, rolling along the ground or pitching
off the pitch).
Indien de bal, voordat deze het wicket van de batsman die de bal ontvangt, gepasseerd is en
zonder een bat of een speler geraakt te hebben, de rand van de mat, een pen of enig beschot aan
de zijkant van de mat raakt dan wel buiten de mat stuit, zal de scheidsrechter "no ball"
aangeven en roepen.
N.B. Ook hier geldt dat de volgende bal een free hit is. (zie Artikel 21.2)
Artikel 22
Law 22 – Wide ball
Law 22 (Wide ball) is van toepassing behoudens de volgende aanvulling op Law 22.1
(Judging a wide).
22.1

De scheidsrechters dienen deze Law strikt en consequent te interpreteren om het
negatieve van het wicket af bowlen tegen te gaan.
Iedere gebowlde bal aan de leg-side of off-side die, naar de mening van de
scheidsrechter, de batsman geen redelijke mogelijkheid geeft van die bal te scoren, zal
als een wide ball beschouwd worden. Zie ook artikel 7.2 m.b.t. extra markings.
Een straf van één run zal gescoord worden voor een wide. Deze straf geldt naast enige
andere gescoorde of toegekende run(s). Alle runs die gelopen worden of resulteren van
een wide ball, niet zijnde een no ball, zullen genoteerd worden als wide balls.

Artikel 23
Law 23 – Bye en leg-bye
Law 23 is van toepassing.
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Artikel 24
Law 24 – Afwezigheid van een fielder; substitutes
Law 24 (Fielders absence; substitutes) is van toepassing behoudens het volgende.
24.1

Als een speler langer dan 8 minuten van het veld afwezig is geweest zullen de volgende
beperkingen van toepassing zijn op zijn verdere deelname aan de wedstrijd:

24.1.1 Het zal de speler niet toegestaan zijn in die wedstrijd te bowlen totdat ofwel hij in staat is
geweest te fielden ofwel zijn team daarna heeft gebat gedurende een periode gelijk aan de
totale speeltijd gedurende welke hij afwezig was (hierna te noemen: afwezigheidsperiode).
Deze afwezigheidsperiode zal in totaal maximaal 120 minuten bedragen. Wanneer aan het
einde van de eerste innings nog een deel van de afwezigheidsperiode resteert, geldt dit restant
voor de tweede innings van de wedstrijd.
24.1.2 Het zal de speler niet toegestaan zijn in die wedstrijd te batten totdat de batting innings van
zijn team een periode geduurd heeft die gelijk is aan de afwezigheidsperiode die nog over is
uit de vorige innings. Deze afwezigheidsperiode zal in totaal maximaal 120 minuten
bedragen. Wanneer evenwel zijn team vijf wickets in zijn batting innings heeft verloren, mag
hij direct batten.
Voor de toepassing van de artikelen 24.1.1 en 24.1.2 wordt als speeltijd beschouwd de tijd
dat het spel in voortgang is, maar zonder lunch- en theepauzes, de pauze tussen de innings en
de officiële drinkpauzes.
Indien evenwel een batsman of fielder bij de aanvang van een onderbreking van het spel
wegens weers- of terreinomstandigheden of een andere bijzondere omstandigheid al van het
veld afwezig is, dan wordt het hem toegestaan de duur van die onderbreking als speeltijd te
beschouwen en te tellen, op voorwaarde dat hij zelf de scheidsrechters informeert wanneer hij
weer in staat is het veld te betreden als ware het spel bezig. Gelijkelijk zal, als bij de aanvang
van een onderbreking van het spel wegens weers- of terreinomstandigheden of een andere
bijzondere omstandigheid een speler op het veld is en een nog een niet afgelopen
afwezigheidsperiode uit hoofde van een eerdere afwezigheid heeft, hem automatisch
toegestaan worden die onderbreking als speeltijd te beschouwen en tellen, op voorwaarde dat
hij direct na de onderbreking op het speelveld terugkeert.
De restricties van de artikelen 24.1.1 en 24.1.2 hierboven zijn niet van toepassing wanneer
een speler eerder in die wedstrijd een blessure heeft opgelopen ten gevolge van een van
buiten komende invloed (in tegenstelling tot een van binnen komende blessure, zoals een
verrekte spier) en daardoor genoodzaakt was het veld te verlaten. Het is eveneens niet van
toepassing als de speler afwezig is geweest ten gevolge van zeer bijzondere en geheel
acceptabele redenen (anders dan blessure of ziekte).
24.2.3

Substitute fielders zijn alleen toegestaan in geval van een blessure, een ziekte of een andere
geheel aanvaardbare reden. Een “geheel aanvaardbare reden” dient beperkt te worden tot zeer
bijzondere omstandigheden en dient niet in te houden wat bekend staat als een “comfort
break”.

Artikel 25
Law 25 – Batsman’s innings
Law 25 (Batman’s innings; Runners) is van toepassing behoudens het volgende.
25.1 Law 25.5, 25.6 en 25.7 zijn niet van toepassing. Een runner voor een batsman is niet
toegestaan.
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Artikel 26
Law 26 – Oefenen op het veld
Law 26 (Practice on the field) is van toepassing behoudens het volgende.
26.1 Law 26.1 is van toepassing behoudens het volgende.
26.1.1 Het gebruik van de square om op de wedstrijddag te oefenen is beperkt tot een speciaal voor
dat doel gereserveerd met netten afgezet oefengebied of bowlingstrips aan de rand van de
square.
26.1.2 Bowling oefeningen op de bowlingstrips als bedoeld onder a. hierboven zijn ook toegestaan
in de pauze (en tijdens de wisseling tussen de innings als het dat geen pauze is) tenzij de
scheidsrechters van oordeel zijn dat, gegeven de overheersende omstandigheden van het
terrein en het weer, dit schadelijk is voor de oppervlakte van de square.
Artikel 27
Law 27– De wicketkeeper
Law 27 is van toepassing.
Artikel 28
Law 28 – De fielder
Law 28 (The fielder) is van toepassing behoudens het volgende.
28.1 In aanvulling op Law 28.1 geldt:
Het onderling uitwisselen van beschermende uitrusting tussen spelers van de fieldende partij is
op het speelveld toegestaan op voorwaarde, dat de scheidrechters dit niet als tijdverspilling
beschouwen.
28.2 Fielding posities jeugdspelers
28.2.1 Spelers die de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt hebben mogen tijdens het fielden op
het moment waarop de bal wordt gebowld, geen positie innemen, behoudens die van
wicketkeeper of van slip, die dichter bij de batsman aan het levende wicket is dan 10 meter.
28.2.2 Spelers die de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt hebben dienen
a tijdens het batten een deugdelijke en daartoe bestemde helm met gezichtsbescherming,
handschoenen en legguards te dragen.
b tijdens het fielden een deugdelijke en daartoe bestemde helm met gezichtsbescherming te
dragen, indien zij als wicketkeeper of slip dicht bij de batsman aan het levende wicket
staan (“standing up”), indien een positie wordt ingenomen, die minder dan 10 meter van
de batsman aan het levende wicket verwijderd is.
[Opmerking: het dragen van een toque wordt ten zeerste aanbevolen.]
28.2.3 Bij overtreding van een fielding restrictie als bedoeld in de artikelen 28.2.1 en 28.2.2 zal de
scheidsrechter op square leg "dead ball" roepen en aangeven.
28.2.4 Indien en zolang niet wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 28.2.1 en 28.2.2 mag er
niet (verder) gespeeld worden.
28.3

Fast-bowling richtlijn

28.3.1 Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder een fast-bowler verstaan een bowler,
waarbij een wicketkeeper uit dezelfde leeftijdscategorie onder normale omstandigheden ver
van het wicket gaat staan (“standing back”).
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28.3.2 Het aantal overs dat fast-bowlers, die de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt hebben,
mogen bowlen is beperkt tot:
leeftijd

maximum aantal overs
per spell
tot en met 12 jaar
5
13 of 14 jaar
6
15 tot en met 17 jaar
7

maximum aantal overs
per dag
10
12
18

28.3.3 Na beëindiging van een spell mag de bowler niet meer bowlen, van welke kant dan ook,
totdat eenzelfde aantal overs als het aantal overs van zijn net beëindigde spell van dezelfde
kant gebowld is.
28.3.4 Een bowler mag van kant wisselen zonder zijn spell te beëindigen, mits hij de voor hem eerst
mogelijke over van de andere kant bowlt, bij gebreke waarvan zijn spell als beëindigd
beschouwd wordt.
28.3.5 Als de wedstrijd, om wat voor reden dan ook, minder dan 40 minuten onderbroken is
geweest, mag de spell die op het moment van onderbreking gaande is na de onderbreking
voortgezet worden tot het maximum aantal overs per spell voor de betreffende leeftijd. Indien
de spell niet voortgezet wordt na de onderbreking, mag de bowler niet meer bowlen, van
welke kant dan ook, totdat eenzelfde aantal overs als het aantal overs van zijn net beëindigde
spell van dezelfde kant gebowld is.
28.3.6 Als de wedstrijd, om wat voor reden dan ook 40 of meer minuten onderbroken is geweest,
mag de bowler direct een nieuwe spell beginnen.

28.3.7 Zodra een bowler waarop deze richtlijn van toepassing is in enige wedstrijd gebowld heeft,
mag hij het voor zijn leeftijd geldende maximum aantal overs per dag niet overschrijden, ook
niet als hij naderhand spin bowlt.
Hij mag het voor zijn leeftijd geldende maximum aantal overs overschrijden als hij slechts
spin bowlt, maar hij mag dan niet overgaan tot fast-bowlen totdat een zelfde aantal overs van
dezelfde kant gebowld is als het aantal overs van zijn net beëindigde spell.
Als de bowler spin bowlt zonder het maximum aantal overs per spell te overschrijden, zal het
maximum aantal overs per spell direct van toepassing zijn zodra hij overgaat tot fast-bowlen.
28.4

De aanvoerders, teammanagers, teambegeleiders en scheidsrechters zijn verantwoordelijk
voor de navolging van de richtlijnen 28.2 en 28.3.
De aanvoerder van de fieldende partij moet de opgegeven jeugdspeler(s) aanwijzen in het
elftal voor de scheidsrechters bij aanvang van de fielding innings en de aanvoerder van de
batting side moet de scheidsrechters informeren over het nummer van de opgegeven
jeugdspeler(s) in de batting volgorde.

Artikel 29
Law 29 – Het wicket is neer
Law 29 (The wicket is down) is van toepassing.
Artikel 30
Law 30 – De batsman buiten zijn grond
Law 30 (Batsman out of his/her ground) is van toepassing.
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Artikel 31
Law 31 – Appelleren
Law 31( Appeals) is van toepassing.
Artikel 32
Law 32– Bowled
Law 32is van toepassing.
Artikel 33
Law 33 – Caught
Law 33 is van toepassing.
Artikel 34
Law 34 – Hit the ball twice
Law 34 is van toepassing.
Artikel 35
Law 35 –Hit wicket
Law 35 is van toepassing.
Artikel 36
Law 36 – LBW; Leg Before Wicket
Law 36 is van toepassing.
Artikel 37
Law 37 – Obstructie van de veldpartij door een batsman
Law 37 (Obstructing the field) is van toepassing.
Artikel 38
Law 38 – Run out
Law 38 is van toepassing.
Artikel 39
Law 39 – Stumped
Law 39 is van toepassing.
Artikel 40
Law 40 – Timed out
Law 40 is van toepassing.
Zie ook Law 41.10( Batsman wasting time).
Artikel 41
Law 41 –Onsportief spel (Unfair play)
41.1 Law 41.1 (Fair and unfair play – responsibility of captains) is van toepassing.
41.2 Law 41.2 (Fair and unfair play – responsibility of umpires) is van toepassing.
41.3 Law 41.3 is (The match ball – changing its conditions) van toepassing,
waarbij Law 41.3.4 en 41.3.5 worden vervangen door:
41.3.1 Indien de scheidsrechters tezamen van oordeel zijn dat de verslechtering van de toestand van
de bal anders is dan verwacht zou mogen worden op grond van de wijze waarop de bal
gebruikt is, zullen zij een overtreding van deze Law aanwezig achten. Zij zullen dan
gezamenlijk besluiten of zij de daarvoor verantwoordelijke speler(s) kunnen identificeren.
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41.3.2 Wanneer het mogelijk is de verantwoordelijke speler(s) te identificeren.
a




De bal direct wisselen.
Indien de fieldende partij in overtreding is zal de batsman, die de eerstvolgende bal
gaat ontvangen, de vervangende bal mogen kiezen uit zes andere ballen met
verschillende mate van slijtage (inclusief een nieuwe bal) van het zelfde merk als de
bal die gebruikt werd voor de overtreding.
Indien de battende partij in overtreding is zal aanvoerder van de fieldende partij de
vervangende bal mogen kiezen uit zes andere ballen met verschillende mate van
slijtage (inclusief een nieuwe bal) van het zelfde merk als de bal die gebruikt werd
voor de overtreding.

Daarnaast zal de scheidsrechter aan bowlers eind:
a
de aanvoerder van de fieldende partij en de batslieden informeren over de reden van de
genomen maatregel;
b
zodra dat mogelijk is, de aanvoerder van de battende partij informeren over hetgeen er gebeurd
is;
c
tezamen met de andere scheidsrechter het incident rapporteren aan het bestuur, dat de nodige
maatregelen zal nemen tegen de speler(s) die hiervoor op grond van de reglementen van de
KNCB verantwoordelijk is/zijn.
Indien het bestuur de speler(s) die voor dit gedrag verantwoordelijk is/zijn niet kan identificeren, dan
is de aanvoerder verantwoordelijk.
41.3.3 Wanneer het niet mogelijk is de verantwoordelijke speler(s) te identificeren:
a De bal direct wisselen. De scheidsrechters zullen een vervangende bal kiezen, die een
gelijke mate van slijtage heeft en van hetzelfde merk is als de bal voor de overtreding.
b De scheidsrechter aan bowlers eind zal de aanvoerder van de overtredende partij een eerste
en tegelijk laatste waarschuwing geven, en
c hem mededelen dat indien er gedurende de wedstrijd wederom een dergelijke overtreding
begaan wordt door het elftal, de procedure genoemd onder artikel 41.3.1 a tot en met e
gevolgd zal worden, waarbij onder e de aanvoerder geacht wordt de voor de overtreding
verantwoordelijke speler te zijn.
41.4 Law 41.4 (Deliberate attempt to distract striker) is van toepassing behoudens.
41.4.1 De scheidsrechters sturen hun rapportage alleen aan het bestuur van de KNCB.
41.5 Law 41.5 (Deliberate distraction, deception or obstruction of batsman) is van toepassing met
uitzondering van:
41.5.1 Het toekennen van strafruns aan de battende partij is niet van toepassing
41.5.2 De scheidsrechters sturen hun rapportage alleen aan het bestuur van de KNCB.
41.6 Law 41.6 (Bowling of dangerous and unfair short pitched deliveries) is van toepassing, waarbij
Law 41.6.1 wordt vervangen door:
41.6.1 a
b
c
d

Per over mag een bowler ten hoogste twee “bouncers” bowlen.
Een bouncer (“fast short pitched ball” - snelle “kort gemikte” bal) is een bal die de
batsman als die rechtop aan de poppingcrease zou staan, boven schouderhoogte
voorbijgaat of voorbijgegaan zou zijn.
De scheidsrechter aan het bowlers eind dient de bowler en de betrokken batsman direct
te informeren dat de gebowlde bal een bouncer was.
Daarnaast, en met inachtneming van artikel 41.6.1.e hieronder, is voor de toepassing
van deze bepaling een bal die de batsman als die rechtop aan de poppingcrease zou
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staan boven hoofdhoogte voorbijgaat en hem verhindert die te spelen met een normale
cricketslag, een wide ball. De ball geldt tegelijkertijd als bouncer.
e

f

g
h

i
j
k

Wanneer een bowler in een over meer dan twee bouncers als bedoeld in artikel
42.6.1.b hierboven bowlt, dient de scheidsrechter aan het bowlers eind telkens “no
ball” te roepen en signaleren. Een onderscheidend gebaar dient gebruikt te worden om
een bouncer aan te geven. De scheidsrechter zal “no ball” roepen en aangeven en
daarna het met de andere hand zijn hoofd aantikken.
Wanneer een bowler in een over een derde bouncer bowlt, dient de het scheidsrechter,
na het signaleren van de no ball en als de bal dood is, de bowler te vermanen, alsmede
de andere scheidsrechter, de aanvoerder van de veldpartij en beide batslieden te
informeren over voorval. De vermaning blijft van toepassing gedurende de gehele
innings.
Indien er in dezelfde innings een tweede geval is waarin dezelfde bowler wordt bestraft
wegens het bowlen van meer dan twee bouncers in één over, dient de scheidsrechter de
bowler te informeren dat dit zijn laatste waarschuwing is voor die innings.
Indien er enig volgend geval is van meer dan twee bouncers in één over door dezelfde
bowler in die innings, dient de scheidsrechter “no ball” te roepen en signaleren, en,
wanneer de bal dood is, de aanvoerder opdracht te geven de bowler terstond af te
zetten. Zo nodig wordt de over voltooid door een andere bowler, die noch (enig deel
van) de vorige over gebowld heeft noch wordt toegestaan (enig deel van) de volgende
over te bowlen.
Het is de bowler die aldus afgezet is niet toegestaan weer te bowlen in die innings.
De scheidsrechter zal het voorval aan de andere scheidsrechter, aan de beide batslieden
in het veld en, zo gauw als dat praktisch is, aan de aanvoerder van de battende partij
rapporteren.
De scheidsrechters dienen daarna het voorval te rapporteren aan het bestuur van de
KNCB. (Zie Law 41.1 Fair and unfair play – responsibility of captains)

41.7

Law 41.7 (Bowling of dangerous and unfair non-pitching deliveries) is van toepassing
behoudens.

41.7.1

De scheidsrechters sturen hun rapportage alleen aan het bestuur van de KNCB.

41.8

Law 41.8 (Bowling of deliberate front-foot No ball) is van toepassing behoudens:.

41.8.1

De scheidsrechters sturen hun rapportage alleen aan het bestuur van de KNCB.

41.9

Law 41.9 (Time wasting by the fieldingside) is van toepassing,
waarbij Law 41.9.3 vervangen wordt door:

41.9.1

Bij ieder verder tijdverspillen in die innings door enig lid van de fieldende partij moet
de scheidsrechter: “Dead ball” roepen en indien nodig signaleren.

41.9.2

Het toekennen van strafruns aan de battende partij is niet van toepassing

41.9.3

Het voorval direct rapporteren aan de andere scheidsrechter, de batsmen aan het wicket
en zo spoedig mogelijk aan de aanvoerder van de battende partij.

41.9.4

Indien de scheidsrechters van mening zijn dat het tijdverspillen met opzet of bij
herhaling plaatsvindt dienen zij het voorval aan het bestuur van de KNCB te
rapporteren. Het bestuur van de KNCB zal aangifte kunnen doen tegen de aanvoerder
en, zo nodig, de betrokken spelers bij de Tuchtcommissie.

41.10

Law 41.10 (Batsman wasting time) is van toepassing behoudens het volgende.
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41.10.1

Indien de inkomende batsman niet in de positie is om blok te vragen (“taking guard”)
of zijn partner niet gereed is om de volgende bal te ontvangen binnen twee minuten na
de val van het voorgaande wicket, dan dient dit door de scheidsrechter beschouwd te
worden als tijdverspilling en zijn de bepalingen van Law 41.10 van toepassing.

41.10.2

Verder wordt Law 41.10.3 vervangen door: Zo nodig dead ball roepen en signaleren

41.10.3

Het toekennen van strafruns aan de fieldende partij is niet van toepassing

41.10.4

Het voorval direct rapporteren aan de andere scheidsrechter, de andere batsmen,
aanvoerder van de fieldende partij en zo spoedig mogelijk aan de aanvoerder van de
battende partij.

41.10.5

Indien de scheidsrechters van mening zijn dat het tijdverspillen met opzet of bij
herhaling plaatsvindt dienen zij het voorval aan het bestuur van de KNCB te
rapporteren. Het bestuur van de KNCB zal aangifte kunnen doen tegen de betrokken
batsman bij de Tuchtcommissie.

41.11

Law 41.11 (The protected area) is van toepassing.

41.12

Law 41.12 (Fielding damaging the pitch) is van toepassing, waarbij

41.12.1

Het toekennen van strafruns aan de battende partij niet van toepassing is.

41.12.2

De scheidsrechters kunnen het voorval rapporteren aan het bestuur van de KNCB.

41.13

Law 41.13 (Bowler running on protected area) is van toepassing.

41.13.1

De scheidsrechters rapporteren het voorval aan het bestuur van de KNCB.

41.14

Law 41.14 (Batsman damaging the pitch) is van toepassing, waarbij

41.12.1

Het toekennen van strafruns aan de fieldende partij niet van toepassing is.

41.12.2

De scheidsrechters het voorval rapporteren aan het bestuur van de KNCB.

41.15

Law 41.15 (Striker in protected area) is van toepassing, waarbij

41.15.1

Het toekennen van strafruns aan de fieldende partij niet van toepassing is.

41.15.2

De scheidsrechters het voorval rapporteren aan het bestuur van de KNCB.

41.16

Law 41.16 (Non-striker leaving his/her ground) is van toepassing.

41.17

Law 41.17 (Batsman stealing a run) is van toepassing, waarbij

41.17.1

Het toekennen van strafruns aan de fieldende partij niet van toepassing is.

41.17.2

De scheidsrechters het voorval rapporteren aan het bestuur van de KNCB.

41.18

Law 41.18 (Penalty runs) is van toepassing behoudens dat

41.19 Law 41.19 (Unfair Actions) is van toepassing, waarbij
41.19.1 Het toekennen van strafruns aan de niet-overtredende partij niet van toepassing is.
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41.19.2 De scheidsrechters het voorval rapporteren aan het bestuur van de KNCB.
41.20 Het gebruik van enige (elektronische) (tele-)communicatieapparatuur in welke vorm dan ook
om met de spelers op het veld te communiceren is niet toegestaan.

Artikel 42
Law 42 – Spelersgedrag
42.1 Law 42 (Players’conduct) is niet van toepassing.
Onverminderd geldt dat de boekings- en rapportageprocedures gehandhaafd blijven.

