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Wedstrijdduur: De wedstrijd bestaat uit 2x max. 40 overs en vangt om 12.00 uur aan 

ongeacht het aantal beschikbare fielders.  
Op tijd aanwezig zijn (11.00 uur) en tijdig verkleden wordt usance bij SO.  
De opstellingen worden om 11.30 uur bekend gemaakt met aansluitend de 
toss. 
 

Batting limitering:      Iedere batsman bij SO wordt geacht voor de runs te gaan.  
        Dus aanvallend te batten. 

  
Bij de 1ste keer batten gaat de batsman retired not out  

 of direct na de bal in de over, waarop door de batsman een score 

van 25 runs of meer wordt bereikt, “dead” is.  

 of nadat hij 7 overs (*) op de mat heeft gestaan en nog nul (0) runs 
heeft (**). 

 of nadat hij 10 overs (*) op de mat heeft gestaan. 

 
* Indien een batsman inkomt tijdens een reeds aangevangen over, telt 

deze over niet voor zijn aantal limietovers. Het aantal limietovers  is het 
aantal aaneensluitend volledig gebowlde overs ongeacht de positie van de 
batsman. 
 
Indien in de innings alle batsmen 1x hebben gebat en nog geen 40 overs 
zijn voltooid, dan moeten de batsmen, die retired not out zijn gegaan, 
nogmaals batten tot de 40 overs zijn voltooid. 

 
De volgorde van 2de keer batten is: 
1. eerst de batsmen met 25 runs of meer in de volgorde van de battinglijst 

van het scoringsboek.  
2. daarna de batsmen, die 7 overs op de mat hebben gestaan in de 

volgorde van de battinglijst van het scoringsboek.  
3. daarna de batsmen, die 10 overs op de mat hebben gestaan in de 

volgorde van de battinglijst van het scoringsboek.  
 

 
In voorkomend geval van gelijktijdige meerkeuze geldt altijd bovenstaande 
prioriteitsvolgorde. 
  

 Bij de 2de keer batten gaat de batsman definitief retired not out  
direct na de bal in de over, waarop door de batsman een score van 40 

runs of meer wordt bereikt, “dead” is. 
 
Bowling limitering: In principe kan iedere bowler max. 8 overs bowlen. Indien niet meer dan 4 

gekwalificeerde bowlers aanwezig zijn in een team kan een bowler max. 10 
overs bowlen. 

 
De captains hebben de opdracht om in principe alle gekwalificeerde 
bowlers van zijn team in te zetten tijdens de wedstrijd. 
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Wijziging wedstrijdduur op speeldag: 
 
Bij wijziging van de wedstrijdduur op de speeldag worden de batting 
limiteringen als volgt aangepast, met behoud van al behaalde scores ed. 
 
Bv. Indien een batsman met 25 runs retired not out is gegaan en de 
wedstrijd wordt ingekort tot 24 overs dan is de maximaal haalbare score 
voor die batsman 35 of meer retired not out. 
 
Indien wegens omstandigheden wordt besloten tot een twenty-twenty 
gelden de regels bij 20 overs. 
 
Wedstrijd  1stex runs 1stex overs  2dex runs 
40 overs 25   10  40 
39 overs 25   10  40 

   38 overs 25   10  40 
37 overs 25   10  40 

   36 overs 25   10  40 
35 overs 25    8  40 

   34 overs 25    8  40 
33 overs 25    8  40   

   32 overs 25    8  40  
31 overs 25    8  40   

   30 overs 25    6  35 
29 overs 25    6  35    

   28 overs 25    6  35 
27 overs 25    6  35    

   26 overs 25    6  35 
25 overs 25    5  35    

   24 overs 25    5  35 
23 overs 25    5  35    

   22 overs 25    5  35 
21 overs 25    5  35  

   20 overs 25    5  35      
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Wide Ball: Een aan de offside gebowlde bal zal als een Wide worden beschouwd  
indien de bal buiten de extra crease marking aan de batsman voorbijgaat. 

 
Een aan de legside gebowlde bal zal als een Wide worden beschouwd 
indien de bal de batsman achter zijn benen/zijn lichaam passeert, voor 
zover althans de batsman dit niet zelf, door naar de offside te bewegen, 
bewerkstelligt. 
 
De bal is geen Wide, indien de bal het bat, de uitrusting of de persoon van 
de batsman raakt. 
 
De bal wordt ook als een Wide beschouwd als de batsman naar  
de bal toe loopt, zowel aan de offside als aan de legside, en mis slaat. 

 
No Ball:  Een gebowlde bal, die de rand van de mat, een pen of enig beschot aan de  

zijkant van de mat raakt, dan wel buiten de mat stuit, zal als een No Ball 
(en niet als een Wide!) worden beschouwd. 
  
Een gebowlde bal, ongeacht zijn snelheid, die zonder stuit (full toss) de 
batsman, als die rechtop ter hoogte van de popping crease zou staan , 
boven het middel passeert of zou zijn gepasseerd, zal als een No Ball 
worden beschouwd. 

 
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 free hit bal 
geen geldige bal is (een No ball of een Wide), 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 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 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.  
  
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.  
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Maximum aantal ballen per over:   

 
Per over mogen er niet meer dan 8 ballen gebowld worden incl. Wides, 
No balls en free hit(s). 
 

Puntentelling bij Wide en No Ball:   
 

Ter compensatie van het nadeel van “maximum 8 ballen per over”  
voor de battende partij: 
 

 voor de eventuele derde, vierde enz. Wide wordt 
een straf van twee runs (in plaats van één run) toegekend. 
 

 was de evt. negende bal een free hit geweest, dan wordt aan de op 
8ste bal gebowlde No ball een straf van twee runs toegekend.  

 

 was de evt. negende bal een free hit geweest, dan wordt aan de op 
8ste bal gebowlde Wide, dan wordt aan deze Wide een vaste straf 
van twee runs toegekend.  
NB. Er vindt geen cumulatie met de straf voor een derde, vierde 
enz. Wide plaats.  

 
Substitute runner: Bij de Senioren Onderlinge is dit toegestaan. 
 
Regenregel:  De umpires beslissen of er al dan niet doorgespeeld wordt bij regen. 
 

Op het veld ligt bij regen de beslissing over een eventuele afgelasting van 
een wedstrijd uitsluitend in handen van de captains. Indien geen 
overeenstemming, dan beslist de commissie. 
 

 
Afgelasting: De commissie zal in voorkomend geval, gezien de weersverwachting, de 

wedstrijd op maandagavond voor 20 uur afgelasten en alle SO’ers worden 
voor 22.00 uur per email geïnformeerd. 
De telefoon (incl. inspreken voicemail) wordt alleen gehanteerd bij spelers 
en umpires van de afgelaste wedstrijd als emailen bij een speler of umpire 
niet mogelijk is. 
 
Mocht in voorkomend geval de wedstrijd in de vroege ochtend van de 
speeldag als nog afgelast  moeten worden dan worden alle spelers en 
umpires gebeld naast het verzenden van een email. 
Het is dus van belang, dat den ieder bij enige twijfel voor vertrek van huis 
zijn telefoon (incl. voicemail) en email checkt. 
Ten overvloede, maar ook ter informatie van belangstellenden, wordt 
de afgelasting op maandag in principe (geen 100% garantie) in de loop van 
de maandagavond ook vermeld op de website van SGS. 
 


