
 

 

 

Nieuwe benamingen leeftijdscategorieën 
Vanaf seizoen 2022 worden in de jeugdcompetities nieuwe benamingen doorgevoerd. De aanpassing zorgt 
ervoor dat de leeftijdscategorieën een duidelijker en meer herkenbare benaming krijgen, onder meer voor 
potentiële jeugdleden en hun ouders. Daarnaast zijn deze benamingen in lijn met de communicatie van onze 
internationale collega’s van de WBSC (Europe). 

 
Nieuwe benaming Oude benaming Voor seizoen 2022 betekent dit geboren: 

U12 Pupillen 1-10-2009 

U15 Aspiranten 1-10-2006 

U21 Junioren 1-10-2000 

 
N.B.: De benaming van BeeBall Rookies en Majors wordt gehandhaafd. 
 

Nieuwe aanduiding bij teamnamen  
De nieuwe benamingen van de leeftijdscategorieën betekenen ook dat alle jeugdteams voortaan een 
nieuwe aanduiding krijgen 

  

Oude leeftijdscategorie Oude aanduiding Nieuwe aanduiding 

Honkbal Pupillen PH1, PH2, etc HB U12-1, HB U12-2, etc 

Honkbal Aspiranten AH1, AH2, etc HB U15-1, HB U15-2, etc 

Honkbal Junioren JH1, JH2, etc HB U21-1, HB U21-2, etc 

Softbal Pupillen PS1, PS2, etc SB U12-1, SB U12-2, etc 

Softbal Aspiranten AS1, AS2, etc SB U15-1, SB U15-2, etc 

Softbal Junioren JS1, JS2, etc SB U21-1, SB-U21-2, etc 

 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de afdeling Competitiezaken.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Ruud Verhoef 
Medewerker Competitiezaken 

 



 

 

BIJLAGE: Uitleg van de verschillende klassen (vrije inschrijving) 
 
Binnen het honkbal en softbal zijn er vaste leeftijdscategorieën vastgesteld, te weten: U12 (Pupillen), U15 
(Aspiranten), U21 (Junioren) en senioren. Per categorie is een leeftijdsgrens vastgesteld. 
Om het technisch kader binnen uw vereniging een handvat te bieden om de juiste keuzes te kunnen maken in 
welke klassen uw teams thuishoren, heeft de afdeling Competitiezaken een tabel opgesteld met 
adviesleeftijden per leeftijdscategorie en/of specifieke klasse. 
 
De leeftijden in het groen zijn de adviesleeftijden. De leeftijden in het oranje zijn de leeftijdsjaren die ook 
gerechtigd zijn om in deze klasse uit te komen, maar waarvoor wij adviseren de kinderen in hun eigen 
adviesleeftijd te laten spelen. Let op: dit is slechts een advies! 
 

 Leeftijd die het lid in het seizoen bereikt 

Adviesleeftijden 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Werpbeweging 

BeeBall Rookies 5 6 7               
Batting tee/ 
coachtoss 

BeeBall Majors    8 9             Coachtoss 

Honkbal U12 1e/2e klasse     9 10 11 12          Pitch 

Honkbal U12 3e klasse     9 10 11 12          Coachtoss & Pitch 

Softbal U12     9 10 11 12          Coachtoss & Pitch 

Honkbal & Softbal U15         13 14 15       Pitch 

Honkbal & Softbal U21            16 17 18 19 20 21 Pitch 

 
Een kind dat jonger is dan de aangegeven leeftijd in de betreffende klasse mag te allen tijde in deze klasse 
uitkomen (met uitzondering van de reglementaire bepaling voor jeugdspelers die meespelen bij de senioren). 
De KNBSB adviseert ten sterkste om kinderen niet te jong door te laten stromen naar een hogere 
leeftijdscategorie. 
  


