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VOORWOORD
Het cricketspel is meer dan 250 jaar geregeld door een reeks van Codes of Law. Deze ‘Wetboeken’
zijn onderwerp geweest van toevoegingen en wijzigingen aanbevolen door de bestuurslichamen
van achtereenvolgende tijdvakken. Sinds haar oprichting in 1787 is de Marylebone Cricket Club
(MCC) erkend als de enige autoriteit voor het opstellen van de Code en voor alle volgende
amendementen. De MCC houdt ook het copyright voor de gehele wereld.
De oorspronkelijke Laws van het Cricket hebben de toets der tijd opmerkelijk goed doorstaan
gedurende de meer dan 250 jaar dat het spel wordt gespeeld. Men denkt wel dat de werkelijke
reden daarvoor is, dat cricketers traditioneel evenzeer bereid zijn geweest het spel te spelen in de
Geest van het Spel als in overeenstemming met de Wetten.
Nu, in het jaar 2000, heeft de MCC de Laws herzien en voor het nieuwe millennium herschreven.
In deze Code bestaat de voornaamste vernieuwing uit de introductie van de ‘Geest van Cricket’, als
een Preamble (considerans) tot de Wetten. Terwijl in het verleden werd aangenomen dat de
impliciete Geest van het Spel door alle betrokkenen werd begrepen en aanvaard, heeft de MCC
tegenwoordig het gevoel dat het juist zou zijn enkele heldere richtlijnen te formuleren, die zullen
helpen het unieke karakter en plezier van het spel in stand te houden. De andere doelen bestaan
eruit, de Aantekeningen (Notes) achterwege te laten, alle punten daarvan in de Wetten op te nemen,
en waar mogelijk alle dubbelzinnigheden te verwijderen, opdat aanvoerders, spelers en
scheidsrechters van het spel kunnen blijven genieten, op welk niveau zij ook spelen. De MCC heeft
uitvoerig overlegd met alle Volledige Lidstaten (Full Member Countries) van de ICC
(International Cricket Council), het internationale bestuurslichaam van het spel. Er is nauw contact
geweest met de ACU&S (Association of Cricket Umpires and Scorers). Daarnaast heeft de MCC
bij de vervaardiging ook scheidsrechters en spelers afkomstig uit de hele wereld betrokken.
Belangrijke data in de geschiedenis van de Laws:
1700 Cricket wordt zo vroeg reeds onderscheiden als spel.
1744 De oudste bekende Code werd opgesteld door zekere “Eedelen en Heeren”, die gebruik
maakten van de Artillery Ground in Londen.
1755 De Wetten werden herzien door “Verscheydene Cricket Vereeniginghen, inbijzonder de Star
and Garter te Pall Mall”.
1774 Een verdere herziening werd vervaardigd door “eene Commissie van Eedelen en Heeren uit
Kent, Hampshire, Surrey, Sussex, Middlesex en Londen, bij de Star and Garter”.
1786 Een verdere herziening werd ondernomen door een vergelijkbare groep Edelen en Heren uit
Kent, Hampshire, Surrey, Sussex, Middlesex en Londen.
1788 De eerste MCC Code of Laws werd aangenomen op 30 mei.
1835 Een nieuwe Code of Laws werd op 19 mei goedgekeurd door het Bestuur van de MCC.
1884 Na overleg met cricketclubs over de gehele wereld werden belangrijke wijzigingen
ingevoerd in een nieuwe versie, die op 21 april werd goedgekeurd tijdens een Speciale
Algemene Vergadering van de MCC.
1947 Op 7 mei werd een nieuwe Code goedgekeurd tijdens een Speciale Algemene Vergadering
van de MCC. De voornaamste wijzigingen waren gericht op het bereiken van een grotere
helderheid en betere indeling van de Laws en hun interpretaties, maar er waren ook enkele
inhoudelijke wijzigingen, bedoeld om te voorzien in meer vrijheid in de voortgangswijze van
het spel, zoals nodig bleek door de zeer verschillende omstandigheden waaronder Cricket
gespeeld werd.
1979 Na vijf uitgaven van de 1947 Code werd in 1974 begonnen aan een verdere herziening met
als doel bepaalde anomalieën te verwijderen, verscheidene Amendementen en
Aantekeningen te incorporeren, en om een grotere helderheid en eenvoud te bereiken. De
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nieuwe Code of Laws werd goedgekeurd tijdens een Speciale Algemene Vergadering van de
MCC op 21 november.
1992 Een tweede uitgave van de 1980 Code werd vervaardigd, waarin alle amendementen werden
verwerkt die in de tussenliggende twaalf jaar waren goedgekeurd.
Over de Wetten, die gelijkelijk van toepassing zijn op dames- en herencricket, worden de MCC elk
jaar veel vragen gestuurd om een uitspraak over te doen. De MCC, in haar capaciteit als de
aanvaarde Beschermer (Guardian) van de Wetten, die alleen gewijzigd kunnen worden door een
twee-derde meerderheid van de Leden in een stemming tijdens een Speciale Algemene
Vergadering van de Club, is altijd bereid geweest zulke vragen te beantwoorden en interpretaties te
bieden, onder bepaalde voorwaarden, waarvoor men zonder meer begrip zal hebben:
(a)

(b)
(c)

In het geval van competitiecricket dient de vraag ingediend te worden door het bestuur dat
verantwoordelijk is voor de organisatie van de competitie. In andere gevallen behoren vragen
ingediend te worden door een vertegenwoordigende functionaris van een vereniging, ofwel
van een scheidsrechtersvereniging namens zijn of haar bestuur, danwel door een leraar of
lerares die leiding geeft aan schoolcricket.
Het incident waarover een uitspraak vereist wordt, mag niet slechts verzonnen zijn ten
behoeve van een dispuut, maar moet werkelijk hebben plaatsgevonden tijdens het spel.
De vraag mag op generlei wijze in verband staan met een gok of weddenschap.

Lord’s Cricket Ground
London NW8 8QN
16 februari 2000

R D V KNIGHT
Secretaris MCC
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Bij de Nederlandse vertaling
De regels van de cricketsport zijn traditiegetrouw niet zomaar vastgelegd in een spelregelboekje,
maar in een heus ‘wetboek’ en de spelregels zelf omvatten nu 42 verschillende wetten.
De ‘Laws of Cricket’ worden al sinds 1787 vastgesteld door de Mar ylebone Cricket Club (MCC)
gevestigd in Londen. In de ‘2000 Code’ is de sinds 1980 bestaande (en intussen wel op onderdelen
bijgestelde) versie van de Laws, geheel herzien en vervangen.
Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB) heeft de laatste jaren van
diverse kanten het verzoek gekregen om een Nederlandse vertaling van de Laws te (laten)
verzorgen. Daaraan wilden wij wel voldoen. Het uitkomen van het Wetboek 2000 bood daartoe een
uitstekende gelegenheid. Het beperkte budget voor een activiteit die zonder twijfel als
monnikenwerk valt te bestempelen, maakte de uitvoering van die wens niet zo eenvoudig. Wij
prijzen ons zeer gelukkig dat Robert Seepers zich niet alleen bereid heeft verklaard om die
vertaling te verzorgen, maar dat ook daadwerkelijk en met grote zorgvuldigheid heeft gedaan.
De vertaling is letterlijk. Dat maakt het niet altijd even gemakkelijk leesbaar, maar een vrijere
vertaling zou ongetwijfeld tot grote interpretatieproblemen leiden. Wij kunnen ons daarom geheel
vinden in de gemaakte keuze van vertaalstijl.
Hoe de regels of wetten ook luiden, de sport dient te worden gespeeld zoals die is bedoeld. De
cricketsport is bij uitstek geschikt om op het scherpst van de snede om de overwinning te strijden,
en tegelijkertijd respect te tonen voor teamgenoten, tegenstanders, scheidsrechters en
toeschouwers. De onderlinge banden tussen cricketers zijn mede daardoor altijd sterk geweest en
dat zal hopelijk ook steeds blijven.
Het nieuwe Cricket Wetboek 2000 begint niet voor niets met het aangeven van de normen en
warden als ‘lijst van het schilderij’. De nieuwe openingstitel luidt: De Geest van Cricket (of moet je
Spirit of the Game vertalen met ‘De Geest van het Spel’? Zo zie je maar hoe zelfs de eerste kop al
tot vertaalproblemen kan leiden). Maar hoe we het ook vertalen, binnen die geest van het spel
speelt de sport zich af. De normen en waarden die met de cricketsport zijn verbonden bieden
daarmee een toetssteen voor allerlei regeltechnische of andere complicaties, die nu eenmaal niet
allemaal tevoren zijn te voorzien.
Onze grote erkentelijkheid gaat uit naar Robert Seepers die het mogelijk heeft gemaakt dat voor
alle belangstellenden de Cricket Laws nu ook toegankelijk zijn in de Nederlandse taal. Wij wensen
de lezers een goed gebruik toe van deze vertaling.
René W. van Ierschot
Voorzitter KNCB

Nota bene:
Hoewel de Nederlandse vertaling met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, blijft de
Engelse tekst bepalend voor de uitleg van de Laws.
De rechten van de Nederlandse tekst berusten bij de MCC.
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DE WETTEN VAN CRICKET
CONSIDERANS - DE GEEST VAN CRICKET
Cricket is een spel dat veel van zijn unieke aantrekkingskracht dankt aan het feit dat het gespeeld
dient te worden niet slechts binnen de grenzen van zijn Wetten, maar ook in de Geest van het Spel.
Elke handeling die gezien wordt als misbruik van deze geest doet afbreuk aan het spel zelf. De
grootste verantwoordelijkheid voor het veilig stellen van de geest van sportiviteit berust bij de
aanvoerders.
1.
Er zijn twee Wetten die de verantwoordelijkheid voor het gedrag van het team stevig bij de
aanvoerder leggen.
Verantwoordelijkheid der aanvoerders
De aanvoerders zijn er te allen tijde verantwoordelijk voor dat het spel wordt uitgevoerd zowel in
de Geest van het Spel als binnen de Wetten.
Gedrag der spelers
In het geval dat een speler zich niet voegt naar de instructies van een scheidsrechter, ofwel in
woord of handeling de beslissingen van een scheidsrechter bekritiseert, of toont het niet met hem
eens te zijn, danwel in het algemeen zich gedraagt op een wijze die het spel in diskrediet zou
kunnen brengen, zal de betrokken scheidsrechter ten eerste het geval rapporteren aan de andere
scheidsrechter en de aanvoerder van de speler, en de laatste instrueren actie te ondernemen.
2.

Sportief en onsportief spel

Volgens de Wetten zijn de scheidsrechters de enige beoordelaars van sportief en onsportief spel.
De scheidsrechters kunnen op elk ogenblik ingrijpen en het is de verantwoordelijkheid van de
aanvoerder om actie te ondernemen waar zulks vereist is.
3.

De scheidsrechters zijn bevoegd in te grijpen in geval van:

* Tijdverspilling
* Beschadiging van de pitch
* Gevaarlijk of onsportief bowlen
* Beschadiging van de bal (tampering)
* Elke andere handeling die zij als onsportief beschouwen
4.

De Geest van het Spel omvat RESPECT voor:

* Uw tegenstanders
* Uw eigen aanvoerder en team
* De rol van de scheidsrechters
* De traditionele waarden van het spel
5.

Het is tegen de Geest van het Spel:

* Om een beslissing van een scheidsrechter te betwisten in woord, handeling of gebaar
* Om beledigende taal te richten tot een tegenstander of scheidsrechter

7
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* Om zich over te geven aan bedrog of enige ‘geslepen’ praktijken ( sharp practices - op of over het
randje van wat toelaatbaar is), zoals bijvoorbeeld:
a)
b)
c)

te appelleren in de wetenschap dat de batsman niet uit is
de scheidsrechter op een agressieve wijze te benaderen tijdens het appelleren
te proberen een tegenstander af te leiden, hetzij verbaal danwel door hem te ergeren met
aanhoudend handgeklap of onnodige geluiden onder het mom van enthousiasme of het eigen
team motiveren.

6.

Geweld

Er is op het speelveld geen plaats voor enige gewelddadige handeling.
7.

Spelers

Aanvoerders en scheidsrechters gezamenlijk zetten de toon voor het gedrag tijdens een
cricketwedstrijd. Van iedere speler wordt verwacht dat hij hieraan een belangrijke bijdrage levert.
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De spelers, scheidsrechters en scorers in een cricketwedstrijd kunnen van beide geslachten zijn en
de Wetten zijn gelijkelijk op beiden van toepassing. Het gebruik van voornaamwoorden die naar
het mannelijk geslacht verwijzen heeft in de gehele tekst slechts beknoptheid tot doel. Behalve waar
zulks specifiek anders is geformuleerd, dient elke bepaling van de Wetten gelezen te worden als
zijnde van toepassing op vrouwen en meisjes gelijkelijk als op mannen en jongens.

WET 1

DE SPELERS

1.

Aantal spelers
Een wedstrijd wordt gespeeld tussen twee partijen, ieder bestaand uit elf spelers waarvan er
één aanvoerder zal zijn.
Men kan overeenkomen dat een wedstrijd gespeeld zal worden tussen partijen van meer of
minder dan elf spelers, maar niet meer dan elf spelers mogen op enig ogenblik veldspel
verrichten.

2.

Opgave van spelers
Elke aanvoerder zal voorafgaand aan de toss aan één der scheidsrechters schriftelijk zijn
spelers opgeven. Geen enkele speler mag na deze opgave vervangen worden zonder de
toestemming van de aanvoerder van de tegenpartij.

3.

Aanvoerder
Indien op enig ogenblik de aanvoerder niet beschikbaar is, zal een plaatsvervanger voor hem
optreden.
(a) Indien een aanvoerder niet beschikbaar is gedurende de periode tijdens welke de toss
plaats dient te vinden, moet de plaatsvervanger verantwoordelijkheid nemen voor de
opgave van de spelers, indien zulks niet reeds is gedaan, en voor de toss. Zie 2
hierboven en Wet 12.4 (De toss).
(b) Op enig ogenblik na de toss, moet de plaatsvervanger één van de opgegeven spelers
zijn.

4.

Verantwoordelijkheid der aanvoerders
De aanvoerders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat het spel plaatsvindt in de geest en
tradities van het spel zowel als binnen de Wetten. Zie de Considerans - De Geest van
Cricket, en Wet 42.1 (Sportief en onsportief spel - verantwoordelijkheid der aanvoerders).

WET 2
VERVANGERS EN RENNERS; BATSMAN OF VELDSPELER VERLAAT
HET VELD; BATSMAN TREEDT TERUG; BATSMAN DIE DE INNINGS AANVANGT
1.

Vervangers en renners
(a) Indien de scheidsrechters ervan overtuigd zijn dat een speler geblesseerd is geraakt of
ziek is geworden na de opgave der spelers, zullen zij die speler toestaan
(i)
een vervanger (substitute) te hebben die in plaats van hem optreedt als
veldspeler.
(ii) een renner (runner) te hebben wanneer hij bat.
Het gebruik van een vervanger of renner zal geoorloofd zijn bij elke blessure of ziekte
die voorvalt op enig moment na de opgave der spelers tot de afsluiting van de
wedstrijd, ongeacht of het spel in voortgang is of niet.
(b) De scheidsrechters hebben de bevoegdheid, om andere geheel aanvaardbare redenen,
om een vervanger voor een veldspeler toe te staan, of een renner voor een batsman,
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aan het begin van de wedstrijd danwel op enig daaropvolgend tijdstip.
(c) Een speler die zijn shirt, schoenen, etc. wil vervangen moet het veld verlaten om
zulks te doen. Voor hem zal geen vervanger toegestaan worden.
2.

Bezwaar tegen vervangers
De aanvoerder van de tegenpartij zal geen recht hebben bezwaar aan te tekenen tegen enige
speler die optreedt als vervanger op het veld, noch tegen de positie waar de vervanger in het
veld zal staan. Echter, geen vervanger mag optreden als wicketkeeper. Zie 3 hieronder.

3.

Beperkingen aan de rol van vervangers
Een vervanger zal niet worden toegestaan te batten of bowlen, noch op te treden als
wicketkeeper of als aanvoerder op het speelveld.

4.

Een speler voor wie een vervanger heeft opgetreden
Het is een speler toegestaan te batten, bowlen of veldspel te verrichten (fielden), alhoewel
een vervanger eerder voor hem heeft opgetreden.

5.

Een veldspeler is afwezig of verlaat het veld
Indien een veldspeler niet met zijn partij het veld betreedt bij aanvang van de wedstrijd of op
enig ogenblik daarna, danwel het veld verlaat tijdens een speelsessie,
(a) zal de scheidsrechter verwittigd worden omtrent de reden van zijn afwezigheid.
(b) zal hij niet daarna het veld betreden gedurende een speelsessie zonder de toestemming
van de scheidsrechter. Zie 6 hieronder. De scheidsrechter zal zulke toestemming zo
gauw als doenlijk is verlenen.
(c) zal hem, indien hij gedurende 15 minuten of langer afwezig is, niet toegestaan worden
daarna te bowlen, behoudens (i), (ii) of (iii) hieronder, totdat hij op het veld aanwezig
is geweest gedurende tenminste die lengte van speeltijd gedurende welke hij afwezig
was.
(i)
Afwezigheid danwel straf voor afwezigheidsduur zal niet worden overgeheveld
naar de speeltijd van een nieuwe dag.
(ii) Indien, in het geval van een follow-on of een verbeurdgeving, een partij tijdens
twee opeenvolgende innings veldspel verricht, zal deze beperking, behoudens
(i) hierboven, waar nodig in de tweede innings voortduren maar zal anderszins
niet worden overgeheveld naar een nieuwe innings.
(iii) De speeltijd die verloren wordt door een ongeplande onderbreking van het spel
zal gerekend worden als tijd op het veld voor elke speler die bij de hervatting
van het spel het veld betreedt. Zie Wet 15.1 (Een pauze).

6.

Speler die zonder toestemming terugkeert
Indien een speler het speelveld betreedt in strijd met 5(b) hierboven en met de bal in contact
komt terwijl de bal in het spel is,
(i)
raakt de bal meteen ‘dood’ en zal de scheidsrechter 5 strafruns toekennen aan de
battende partij. Zie Wet 42.17 (Strafruns). De bal wordt niet geteld als één van de
over.
(ii) zal de scheidsrechter de andere scheidsrechter, de aanvoerder van de veldpartij, de
batslieden en, zo spoedig als doenlijk, de aanvoerder van de battende partij verwittigen
omtrent de reden van zijn actie.
(iii) zullen de scheidsrechters gezamenlijk het voorval zo spoedig mogelijk rapporteren aan
het Bestuur van de veldpartij en enig voor de wedstrijd verantwoordelijk
Bestuurslichaam, die tegen de betreffende aanvoerder en speler zodanige actie zullen
ondernemen als passend wordt geacht.
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7.

Renner
De speler die voor een batsman optreedt als renner zal een lid zijn van de battende partij en
zal, indien mogelijk, reeds in die innings gebat hebben. De renner zal zodanige uitwendige
beschermende uitrusting dragen als overeenkomt met de uitrusting gedragen door de
batsman voor wie hij rent, en hij zal een bat dragen.

8.

Overtreding van de Wetten door een batsman met renner
(a) De renner van een batsman is onderworpen aan de Wetten. Hij zal beschouwd worden
als een batsman, behalve waar specifieke bepalingen zijn voor zijn rol als renner. Zie 7
hierboven en Wet 29.2 (Welke is de grond van een batsman).
(b) Een batsman met renner zal de straf ondergaan voor enige schending van de Wetten
door zijn renner alsof hij zelf verantwoordelijk geweest zou zijn voor de schending. In
het bijzonder zal hij uit zijn indien zijn renner uit is volgens enige van de Wetten 33
(De bal met de hand gespeeld), 37 (Obstructie van de veldpartij door een batsman) of
38 (Run out).
(c) Wanneer een batsman met renner slagman (striker) is, blijft hij zelf onderworpen aan
de Wetten en zal blootgesteld zijn aan de straffen die enige overtreding van de Wetten
vordert.
Bovendien, indien hij zich buiten zijn grond bevindt wanneer het wicket wordt
neergelegd aan het wicketkeeperseind, zal hij uit zijn volgens de omstandigheden van
Wet 38 (Run Out) of Wet 39 (Gestumpt), ongeacht de positie van zijn partner (nonstriker) of van de renner. Indien hij op zodanige wijze wordt uitgewezen (dismissed),
zullen de runs die voorafgaand aan de uitwijzing door de renner en de andere batsman
voltooid zijn, niet geboekt (scored) worden. Echter, de straf voor een No Ball of een
Wijd blijft gelden, evenals enige straffen tegen enige van beide partijen die toegekend
kunnen worden als de bal dood is. Zie Wet 42.17 (Strafruns).
(d) Wanneer een batsman met renner niet de slagman is,
(i)
blijft hij onderworpen aan Wetten 33 (De bal met de hand gespeeld) en 37
(Obstructie van de veldpartij door een batsman), maar is hij anderszins niet in
het spel betrokken.
(ii) zal hij daar staan waarheen hij door de scheidsrechter aan het slagmanseind
gestuurd wordt opdat hij het spel niet zal hinderen.
(iii) zal hij, niettegenstaande (i) hierboven, blootgesteld zijn aan de straf die door de
Wetten gevorderd wordt ingeval hij enige handeling van onsportief spel zou
begaan.

9.

Batsman die het veld verlaat of terugtreedt
Een batsman mag op elk ogenblik gedurende zijn innings terugtreden (retire). De
scheidsrechters zullen, voordat zij de voortzetting van het spel toestaan, verwittigd worden
omtrent de reden dat een batsman terugtreedt.
(a) Indien een batsman terugtreedt om reden van ziekte, blessure of enige andere
onvermijdbare reden, is hij gerechtigd zijn innings te hervatten afhankelijk van (c)
hieronder. Indien hij zulks om enige reden niet doet, dient zijn innings vastgelegd te
worden als ‘Teruggetreden - niet uit’.
(b) Indien een batsman terugtreedt om enige reden anders dan in (a) hierboven, mag hij
zijn innings slechts hervatten met toestemming van de aanvoerder van de tegenpartij.
Indien hij om enige reden zijn innings niet hervat, dient zijn innings vastgelegd te
worden als ‘Teruggetreden - uit’.
(c) Indien een batsman zijn innings hervat na teruggetreden te zijn, zal zulks alleen
geschieden na de val van een wicket of het terugtreden van een andere batsman.
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Aanvang van de innings van een batsman
Behalve bij de aanvang van de innings van een partij, zal een batsman geacht worden zijn
innings aangevangen te hebben wanneer hij voor het eerst het speelveld betreedt, op
voorwaarde dat “Tijd” niet geroepen is. De innings van de openingsbatslieden, alsmede die
van enige nieuwe batsman bij de hervatting van het spel na een uitroep “Tijd”, zal aanvangen
bij de uitroep “Speel”.

WET 3

DE SCHEIDSRECHTERS

1.

Aanwijzing en aanwezigheid
oorafgaand aan de wedstrijd zullen twee scheidsrechters aangewezen worden, één voor ieder
eind, om het spel te leiden als door de Wetten verlangd, met absolute onpartijdigheid. De
scheidsrechters zullen tenminste 45 minuten voor de geplande aanvang van elke
wedstrijddag op het speelterrein (ground) aanwezig zijn en zich melden bij de Functionaris
die belast is met het beheer van het terrein,

2.

Vervanging van een scheidsrechter
Een scheidsrechter zal niet vervangen worden tijdens de wedstrijd, anders dan onder
uitzonderlijke omstandigheden, tenzij hij geblesseerd of ziek is. Indien een scheidsrechter
vervangen moet worden, zal de vervanger alleen optreden als scheidsrechter aan het
slagmanseind, tenzij de aanvoerders afspreken dat hij volledige verantwoordelijkheid als
scheidsrechter moet nemen.

3.

Afspraken met aanvoerders
Voorafgaand aan de toss zullen de scheidsrechters
(a) de speeltijden vaststellen en met de aanvoerders afspraken maken over
(i)
de ballen die tijdens de wedstrijd gebruikt zullen worden. Zie Wet 5 (De bal).
(ii) de tijdstippen en lengte van de pauzes voor maaltijden en de tijdstippen voor
drinkpauzes. Zie Wet 15 (Pauzes).
(iii) de begrenzing van het speelveld en toeslagen voor grensslagen. Zie Wet 19
(Begrenzingen en grensslagen).
(iv) enige speciale spelvoorwaarden die van invloed kunnen zijn op de
voortgangswijze van de wedstrijd.
(b) de scorers informeren omtrent de afspraken in (ii), (iii) en (iv) hierboven.

4.

Informeren van aanvoerders en scorers
Voorafgaand aan de toss zullen de scheidsrechters onderling afspreken, en beide aanvoerders
en beide scorers informeren,
(i)
elke klok of welk horloge en welk reserve-uurwerk gedurende de wedstrijd gebruikt
zullen worden.
(ii) of enig obstakel in het speelveld al dan niet beschouwd moet worden als een
begrenzing. Zie Wet 19 (Begrenzingen en grensslagen).

5.

De wickets, randen, begrenzingen en grensslagen
Voorafgaand aan de toss en tijdens de wedstrijd zullen de scheidsrechters zich vergewissen
dat
(i)
de wickets naar behoren zijn opgesteld. Zie Wet 8 (De wickets).
(ii) de randen correct zijn gemarkeerd. Zie Wet 9 (De bowling-, popping- en
returnranden).
(iii) de begrenzing van het speelveld voldoet aan de eisen van Wet 19.2 (De begrenzing
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definiëren - begrenzingsmarkering).
6.

Voortgangswijze van het spel, hulpmiddelen en uitrusting
Voorafgaand aan de toss en tijdens de wedstrijd zullen de scheidsrechters zich vergewissen
dat
(a) de voortgangswijze van het spel strikt met de Wetten in overeenstemming is.
(b) de hulpmiddelen van het spel voldoen aan de vereisten van de Wetten 5 (De bal) en 6
(Het bat), zowel als aan die van de Wetten 8.2 (Omvang van de stumps) en 8.3 (De
bails), danwel, indien van toepassing, Wet 8.4 (Jeugdcricket).
(c) (i)
geen enkele speler andere uitrusting gebruikt dan is toegestaan. Zie Appendix
D.
(ii) de handschoenen van de wicketkeeper voldoen aan de vereisten van Wet 40.2
(Handschoenen).

7.

Sportief en onsportief spel
De scheidsrechters zullen de enige beoordelaars zijn van sportief en onsportief spel.

8.

Geschiktheid van terrein, weer en licht
De scheidsrechters zullen het eindoordeel hebben over de geschiktheid van terrein, weer en
licht voor het spel. Zie 9 hieronder en Wet 7.2 (Geschiktheid van de pitch voor het spel).

9.

Opschorting van het spel wegens ongunstige omstandigheden van terrein, weer of licht
(a) (i)
Alle verwijzingen naar het terrein omvatten de pitch. Zie Wet 7.1 (Gebied van
de pitch).
(ii) Alleen voor de toepassing van deze Wet en Wet 15.9(b)(ii) (Drinkpauzes)
kunnen de batslieden bij het wicket op elk passend tijdstip namens hun
aanvoerder optreden.
(b) Indien op enig tijdstip de scheidsrechters gezamenlijk overeenkomen dat de toestand
van terrein, weer of licht niet geschikt is voor het spel, zullen zij de aanvoerders
informeren en, tenzij
(i)
beide aanvoerders bij ongeschikte omstandigheden van terrein of weer
overeenkomen het spel voort te zetten, danwel aan te vangen, of te hervatten,
ofwel
(ii) bij ongeschikt licht de battende partij het spel wenst voor te zetten, danwel aan
te vangen, of te hervatten,
zullen zij het spel opschorten, danwel niet toestaan dat het spel aangevangen of hervat
wordt.
(c) (i)
Nadat beide aanvoerders zijn overeengekomen te spelen onder ongeschikte
omstandigheden van terrein of weer, kan elke aanvoerder voorafgaand aan de
volgende uitroep “Tijd” bij de scheidsrechters appelleren tegen de
spelomstandigheden. De scheidsrechters zullen het appèl alleen toekennen
indien, naar hun mening, de factoren die bij het nemen van hun vorige
beslissing in aanmerking werden genomen gelijk zijn gebleven, danwel indien
de omstandigheden verder zijn verslechterd.
(ii) Na besloten te hebben bij ongeschikt licht te spelen, kan de aanvoerder van de
battende partij voorafgaand aan de volgende uitroep “Tijd” bij de
scheidsrechters appelleren tegen het licht. De scheidsrechters zullen het appèl
alleen toekennen indien, naar hun mening, de factoren die in aanmerking
werden genomen bij het nemen van hun vorige beslissing gelijk zijn gebleven,
danwel indien de toestand van het licht verder is verslechterd.
(d) Indien op enig tijstip de scheidsrechters gezamenlijk overeenkomen dat de toestand
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van terrein, weer of licht zo secht is dat er onmiskenbaar en voorspelbaar risico is voor
de veiligheid van enige speler of scheidsrechter, zodat het onredelijk of gevaarlijk zou
zijn dat spel plaatsvindt, dan, niettegenstaande de bepalingen van (b)(i) en (b)(ii)
hierboven, zullen zij het spel meteen opschorten, danwel niet toestaan dat het spel
aangevangen of hervat wordt. De beslissing of de omstandigheden zo slecht zijn dat
zulk ingrijpen gerechtvaardigd is, is er één die alleen de scheidsrechters dienen te
nemen.
Het feit dat het gras en de bal nat en glad zijn is geen rechtvaardiging de toestand van
het terrein als onredelijk of gevaarlijk te beschouwen. Indien de scheidsrechters het
terrein beschouwen als zo nat of glad dat de bowler redelijk vaste grond onder de voet
(reasonable foothold) wordt onthouden, ofwel de veldspelers het vermogen zich vrij te
bewegen, danwel de batslieden de mogelijkheid hun slagen te spelen of tussen de
wickets te rennen, dan zullen deze omstandigheden beschouwd worden als zo slecht
dat het onredelijk zou zijn dat spel plaatsvindt.
Wanneer opschorting van het spel plaatsvindt, is het de verantwoordelijkheid van de
scheidsrechters de omstandigheden in het oog te houden. Zij zullen zo vaak als
passend is, en onvergezeld van enige van de spelers of functionarissen, inspecties
uitvoeren. Meteen wanneer de scheidsrechters gezamenlijk overeenkomen dat de
omstandigheden geschikt zijn om te spelen, zullen zij op de spelers een beroep doen
om het spel te hervatten.
Indien het spel in voortgang is tot aan het begin van een afgesproken pauze, dan zal
het spel na de pauze hervat worden, tenzij de scheidsrechters gezamenlijk
overeenkomen dat de omstandigheden ongeschikt of gevaarlijk zijn of zijn geworden.
Indien zij dusdanig overeenkomen, dan zullen de scheidsrechters de procedure als
beschreven in (b) of (d) hierboven, naargelang passend, ten uitvoer leggen, ongeacht
of de aanvoerders al dan niet enige beslissing hebben genomen het spel voort te zetten,
danwel of enig appèl tegen de omstandigheden werd aangetekend door één der beide
aanvoerders, voorafgaand aan de aanvang van de pauze.

10.

Uitzonderlijke omstandigheden
De scheidsrechters zullen de bevoegdheid hebben de procedures van 9 hierboven ten uitvoer
te leggen om redenen anders dan terrein, weer of licht, indien zij van mening zijn dat
uitzonderlijke omstandigheden zulks rechtvaardigen.

11.

Opstelling van scheidsrechters
De scheidsrechters zullen zich opstellen waar zij het best enige handeling kunnen
waarnemen naar aanleiding waarvan hun beslissing noodzakelijk zou kunnen zijn.
Behoudens deze doorslaggevende overweging zal de scheidsrechter aan het bowlerseind zich
opstellen waar hij noch de aanloop van de bowler noch het blikveld van de slagman hindert.
De scheidsrechter aan het slagmanseind kan verkiezen zich op te stellen aan de off-zijde in
plaats van aan de on-zijde van de pitch, op voorwaarde dat hij de aanvoerder van de
veldpartij, de slagman en de andere scheidsrechter op de hoogte stelt van zijn bedoeling
zulks te doen.

12.

Scheidsrechters wisselen van eind
De scheidsrechters zullen van eind wisselen nadat elke partij één innings heeft voltooid. Zie
Wet 14.2 (Verbeurdgeving van een innings).

13.

Overleg tussen scheidsrechters
Alle geschillen zullen beslist worden door de scheidsrechters. De scheidsrechters zullen met
elkaar overleggen wanneer ook zulks noodzakelijk is. Zie ook Wet 27.6 (Overleg door
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scheidsrechters).
14.

Signalen
(a) De volgende code van signalering zal door de scheidsrechters gebruikt worden:
(i)
Signalen te maken terwijl de bal in het spel is
Dode bal
- door de polsen onder het middel te kruisen en
herkruisen.
No ball
- door één arm horizontaal uit te strekken.
Uit
- door een wijsvinger boven het hoofd te heffen.
(Indien niet uit zal de scheidsrechter “Niet uit”
roepen.)
Wijd
- door beide armen horizontaal uit te strekken.
(ii) Wanneer de bal dood is, zullen bovengenoemde signalen, met uitzondering van
het signaal voor Uit, herhaald worden voor de scorers. De signalen hieronder
worden alleen gemaakt voor de scorers en pas wanneer de bal dood is.
Grensslag 4
- door één arm van zijde naar zijde te wuiven
waarbij de arm eindigt over de borst gekruist.
Grensslag 6
- door beide armen boven het hoofd te heffen.
Bye
- door een open hand boven het hoofd te heffen.
Leg Bye
- door met de hand een opgeheven knie aan te raken.
Korte run
- door één arm opwaarts te buigen en met de
vingertoppen de meest nabije schouder aan te
raken.
Herroep laatste signaal - door beide schouders aan te raken, elk met de
tegengestelde hand.
Vijf strafruns toegekend - door herhaaldelijk één schouder aan te tikken met
aan de battende partij
de tegengestelde hand.
Vijf strafruns toegekend - door één hand op de tegengestelde schouder te
aan de veldpartij
leggen.
Aanvang van laatste uur - door met de andere hand te wijzen naar een
geheven pols.
Nieuwe bal
- door de bal boven het hoofd te houden.
(b) De scheidsrechters zullen wachten totdat elk signaal aan de scorers afzonderlijk door
een scorer bevestigd is, voordat ze toestaan dat het spel wordt voortgezet.

15.

Juistheid van de scores
Overleg tussen scheidsrechters en scorers omtrent twijfelachtige kwesties is essentieel. De
scheidsrechters zullen zich vergewissen omtrent de juistheid van het aantal geboekte runs, de
gevallen wickets en, waar dat van belang is, het aantal gebowlde overs. Zij zullen deze
gegevens met de scorers overeenstemmen, tenminste tijdens elke pauze anders dan een
drinkpauze, alsmede bij de afsluiting van de wedstrijd. Zie Wetten 4.2 (Juistheid van de
scores), 21.8 (Juistheid van het resultaat) en 21.10 (Resultaat niet te wijzigen).

WET 4
1.

DE SCORERS

Aanwijzing van scorers
Twee scorers zullen aangewezen worden om alle gescoorde runs, alle genomen wickets en,
waar passend, het aantal gebowlde overs vast te leggen.
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2.

Juistheid van de scores
De scorers zullen regelmatig controleren of hun afzonderlijke scores overeen komen. Zij
zullen, tenminste tijdens elke pauze anders dan een drinkpauze, en bij de afsluiting van de
wedstrijd, de geboekte runs, de wickets die gevallen zijn en, waar passend, het aantal
gebowlde overs met de scheidsrechters overeenstemmen. Zie Wet 3.15 (Juistheid van de
scores).

3.

Bevestiging van signalen
De scorers zullen alle instructies en signalen hen door de scheidsrechters gegeven
aanvaarden. Zij zullen meteen elk afzonderlijk signaal bevestigen.
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DE BAL

1.

Gewicht en omvang
In nieuwe toestand zal de bal niet minder wegen dan 155,9 g (51/2 oz) en niet meer dan 163
g (53/4 oz), en in omtrek niet minder meten dan 22,4 cm (813/16“) en niet meer dan 22,9 cm
(9“).

2.

Goedkeuring en controle van ballen
(a) Alle ballen die gebruikt zullen worden in een wedstrijd, zullen zich, na door de
scheidsrechters en aanvoerders goedgekeurd te zijn, voorafgaand aan de toss in het
bezit van de scheidsrechters bevinden, en zullen gedurende de gehele wedstrijd onder
hun controle blijven.
(b) De scheidsrechter zal, bij de val van ieder wicket, bij de aanvang van een pauze en bij
elke onderbreking van het spel, bezit nemen van de bal die gebruikt wordt.

3.

Nieuwe bal
Tenzij voorafgaand aan de wedstrijd een afspraak werd gemaakt tot het tegendeel, kan elk
der aanvoerders bij de aanvang van elke innings een nieuwe bal opeisen.

4.

Nieuwe bal in een wedstrijd van meer dan één dag tijdsduur
In een wedstrijd met een tijdsduur van meer dan één dag, kan de aanvoerder van de
veldpartij een nieuwe bal opeisen nadat het voorgeschreven aantal overs met de oude bal is
gebowld. Het Bestuurslichaam voor cricket in het betreffende land zal beslissen over het
toepasselijke aantal overs in dat land, hetwelk niet minder zal bedragen dan 75 overs.
De scheidsrechters zullen aan de batslieden en de scorers aangeven wanneer een nieuwe bal
in het spel wordt ingebracht.

5.

Verloren bal of bal die voor het spel ongeschikt wordt
Indien, gedurende het spel, de bal niet gevonden of in het spel teruggebracht kan worden, of
indien de scheidsrechters overeenkomen dat de bal door normaal gebruik voor het spel
ongeschikt is geworden, zullen de scheidsrechters de bal vervangen door een bal met
vergelijkbare slijtage als de voorgaande bal heeft ondergaan voorafgaand aan de noodzaak
tot vervanging. Wanneer de bal vervangen wordt zullen de scheidsrechters de batslieden en
de aanvoerder van de veldpartij op de hoogte stellen.

6.

Specificaties
De specificaties als beschreven in 1 hierboven zullen alleen van toepassing zijn op
mannencricket. De volgende specificaties zullen van toepassing zijn op

De Wetten van Cricket (2000 – 2e editie 2003)

(i)

(ii)

WET 6

17

Vrouwencricket
Gewicht: van 140 g (415/16 oz) tot 151g (55/16 oz)
Omtrek:
van 21,0 cm (81/4“) tot 22,5 cm (87/8“)
Jeugdcricket - onder 13 jaar
Gewicht: van 133 g (411/16 oz) tot 144 g (51/16 oz)
Omtrek:
van 20,5 cm (81/16“) tot 22,0 cm (811/16“)

HET BAT

1.

Breedte en lengte
Het bat als geheel zal in lengte niet meer meten dan 96,5 cm (38“). Het ‘blad’ van het bat zal
alleen gemaakt zijn van hout en zal op het breedste punt niet meer meten dan 10,8 cm
(41/4“).

2.

Het blad bedekken
Het blad kan bedekt zijn met materiaal voor bescherming, versteviging of reparatie. Zulk
materiaal mag niet dikker zijn dan 1,56 mm (1/16"), noch waarschijnlijk onaanvaardbare
schade toebrengen aan de bal.

3.

Hand of handschoen geldt als deel van het bat
In deze Wetten
(a) zal enige verwijzing naar het bat inhouden dat het bat door de batsman wordt
vastgehouden.
(b) zal contact tussen de bal en
ofwel (i)
het bat zelf van de slagman
of
(ii) de hand van de slagman die het bat vasthoudt
of
(iii) enig deel van een handschoen gedragen aan de hand van de slagman die
het bat vasthoudt
beschouwd worden als de bal die het bat raakt (striking or touching) danwel door het
bat wordt geslagen.

WET 7

DE PITCH

1.

Gebied van de pitch
De pitch is een rechthoekig gebied van het terrein, in lengte 20,12 m (22 yds) en in breedte
3,05 m (10 ft). Het is aan beide einden begrensd door de bowlingranden, en aan beide zijden
door denkbeeldige lijnen, één aan beide zijden naast de denkbeeldige lijn die de
middelpunten van de twee middelstumps met elkaar verbindt, elkeen parallel langs die lijn
en 1,52 m (5 ft) ervan verwijderd. Zie ook Wetten 8.1 (Breedte en opstelling) en 9.2 (De
bowlingrand).

2.

Geschiktheid van de pitch voor het spel
De scheidsrechters zullen het eindoordeel hebben over de geschiktheid van de pitch voor het
spel. Zie ook Wetten 3.8 (Geschiktheid van terrein, weer en licht) en 3.9 (Opschorting van
het spel wegens ongunstige omstandigheden van terrein, weer of licht).

3.

Selectie en voorbereiding
Voorafgaand aan de wedstrijd is de Instantie belast met het terreinbeheer verantwoordelijk
voor de selectie en voorbereiding van de pitch. Gedurende de wedstrijd staan het gebruik en
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onderhoud van de pitch onder controle van de scheidsrechters.
4.

De pitch wijzigen
De pitch zal niet gewijzigd worden gedurende de wedstrijd, tenzij de scheidsrechters
beslissen dat het onredelijk of gevaarlijk is om het spel erop voort te zetten, en dan alleen
met de instemming van beide aanvoerders.

5.

Pitches niet vervaardigd van natuurgras
In het geval dat een pitch gebruikt wordt die niet vervaardigd is van natuurgras (turf), zal het
kunststoffen oppervlak aan de volgende maten voldoen:
Lengte
- een minimum van 17,68 m (58 ft)
Breedte
- een minimum van 1,83 m (6 ft)
Zie Wet 10.8 (Pitches niet vervaardigd van natuurgras).

WET 8

DE WICKETS

1.

Breedte en opstelling
Twee sets wickets zullen opgesteld worden tegenover en parallel aan elkaar op een afstand
van 20,12 m (22 yds), tussen de middelpunten van de twee middelstumps. Elke set zal 22,86
cm (9") breed zijn en zal bestaan uit drie houten stumps met twee houten bails daar bovenop.
Zie Appendix A.

2.

Omvang van de stumps
De bovenzijde van de stumps zal zich bevinden op een hoogte van 71,1 cm (28") boven het
speeloppervlak en zal een afgeronde vorm hebben, met uitzondering van de bailsleuven. Het
deel van een stump dat zich bevindt boven het speeloppervlak zal cylindrisch van vorm zijn,
met, behalve de afgeronde bovenzijde, een horizontale doorsnede van niet minder dan 3,49
cm (13/8"), noch meer dan 3,81 cm (11/2"). Zie Appendix A.

3.

De bails
(a) De bails, wanneer zij zich in positie bevinden op de bovenzijde van de stumps,
(i)
mogen niet meer dan 1,27 cm (1/2") uitsteken boven de stumps.
(ii) dienen tussen de stumps passen zonder de stumps uit hun verticale stand te
forceren.
(b) Elke bail zal voldoen aan de volgende specificaties. Zie Appendix A.
Totale lengte:
- 10,95 cm (45/16“)
Lengte van de romp:
- 5,40 cm (21/8“)
Langer spieëind:
- 3,49 cm (13/8“)
Korter spieëind:
- 2,06 cm (13/16“).

4.

Jeugdcricket
In jeugdcricket zullen dezelfde definities van de wickets van toepassing zijn, behoudens
toepassing van de volgende maten.
Breedte:
- 20,32 cm (8“)
Opstelling voor onder 13:
- 19,20 m (21 yds)
Opstelling voor onder 11:
- 18,29 m (20 yds)
Opstelling voor onder 9:
- 16,46 m (18 yds)
Hoogte boven speeloppervlak: - 68,58 cm (27“)
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Totale lengte:
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- niet minder dan 3,18 cm (11/4“)
- noch meer dan 3,49 cm (13/8“)

- 9,68 cm (313/16“)
- 4,60 cm (113/16“)
- 3,18 cm (11/4“)
- 1,91 cm (3/4“)

Afzien van het gebruik van de bails
De scheidsrechters kunnen overeenkomen af te zien van het gebruik van bails, indien nodig.
Indien zij zulks overeenkomen, dan zullen aan geen van beide einden bails gebruikt worden.
Het gebruik van de bails zal worden hervat zo gauw de omstandigheden dat toelaten. Zie
Wet 28.4 (Afzien van het gebruik van de bails).

WET 9

DE BOWLING-, POPPING- EN RETURNRANDEN

1.

De randen
Aan ieder eind van de pitch zullen een bowlingrand, een poppingrand en twee returnranden
(creases) worden gemarkeerd in wit, zoals beschreven in 2, 3 en 4 hieronder. Zie Appendix
B.

2.

De bowlingrand
De bowlingrand, welke de achterste rand is van de randmarkering, zal bestaan uit de lijn
door de middelpunten van de drie stumps aan dat eind, en zal in lengte meten 2,64 m (8 ft
8"), met de stumps in het midden.

3.

De poppingrand
De poppingrand, welke de achterste rand is van de randmarkering, zal zich bevinden voor en
parallel aan de bowlingrand en zal daarvan 1,22 m (4 ft) verwijderd zijn. De poppingrand zal
gemarkeerd zijn over een minimum van 1,83 m (6 ft) aan elke zijde van de denkbeeldige lijn
die de middelpunten van de middelstumps met elkaar verbindt en zal voorts beschouwd
worden als onbeperkt in lengte.

4.

De returnranden
De returnranden, welke de binnenste randen zijn van de randmarkeringen, zullen zich
bevinden op rechte hoeken ten opzichte van de poppingrand, op een afstand van 1,32 m (4 ft
4") aan elke zijde van de denkbeeldige lijn die de middelpunten van de middelstumps
verbindt. Elke returnrand zal gemarkeerd zijn vanaf de poppingrand tot een minimum van
2,44 m (8 ft) achterwaarts, en zal voorts beschouwd worden als onbeperkt in lengte.

WET 10
VOORBEREIDING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGEBIED
1.
Rollen
De pitch zal niet gerold worden gedurende de wedstrijd, behalve als toegestaan in (a) en (b)
hieronder.
(a) Frequentie en tijdsduur van het rollen
Gedurende de wedstrijd mag de pitch gerold worden op verzoek van de aanvoerder
van de battende partij, voor een periode van niet meer dan 7 minuten, voorafgaand aan
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de aanvang van elke innings, anders dan de eerste innings van de wedstrijd, en
voorafgaand aan de aanvang van het spel op iedere volgende speeldag. Zie (d)
hieronder.
Rollen na uitgesteld aanvangstijdstip
Naast het rollen als hierboven toegestaan,- indien na de toss en voorafgaand aan de
eerste innings van de wedstrijd de aanvang is uitgesteld, mag de aanvoerder van de
battende partij verzoeken de pitch gedurende niet meer dan 7 minuten te doen rollen.
Echter, indien de scheidsrechters gezamenlijk overeenkomen dat het uitstel geen
aanmerkelijke invloed heeft gehad op de toestand van de pitch, zullen zij het verzoek
om de pitch te laten rollen afwijzen.
Keuze van rollers
Indien meer dan één roller beschikbaar is, zal de aanvoerder van de battende partij de
keuze hebben.
Timing van het toegestane rollen
Het toegestane rollen (maximaal 7 minuten) voordat het spel aanvangt op enige
speeldag, zal aanvangen op niet meer dan 30 minuten voorafgaand aan het tijdstip,
gepland danwel herpland, dat het spel geacht wordt aan te vangen. De aanvoerder van
de battende partij mag echter de aanvang van zulk rollen uitstellen tot niet minder dan
10 minuten voorafgaand aan het geplande of herplande tijdstip waarop het spel geacht
wordt aan te vangen, zo hij zulks zou wensen.
Onvoldoende tijd om het rollen te voltooien
Indien een aanvoerder een innings gesloten verklaart, ofwel een innings verbeurdgeeft,
danwel de follow-on afdwingt, en de andere aanvoerder daardoor wordt weerhouden
van het uitoefenen van zijn optie van het toegestane rollen (maximaal 7 minuten), of
indien hij daarvan om enige andere reden wordt weerhouden, dan zal de extra tijd
benodigd om het rollen te voltooien uit de normale speeltijd betrokken worden.

2.

Vegen
(a) Indien rollen moet plaatsvinden zal de pitch eerst geveegd worden om enige mogelijke
schade door het inrollen van afval te voorkomen. Dit vegen zal zodanig worden
uitgevoerd dat de 7 minuten toegestaan voor het rollen niet worden aangetast.
(b) De pitch zal worden vrijgemaakt van alle afval tijdens alle maaltijdpauzes, tussen de
innings en aan het begin van elke speeldag, niet vroeger dan 30 minuten noch later dan
10 minuten voor het geplande of herplande tijdstip dat het spel geacht wordt aan te
vangen. Zie Wet 15.1 (Een pauze).
(c) Niettegenstaande de bepalingen van (a) en (b) hierboven, zullen de scheidsrechters
niet toestaan dat vegen plaatsvindt waar zij van mening zijn dat zulks schadelijk kan
zijn voor de oppervlakte van de pitch.

3.

Maaien
(a) De pitch
De pitch zal gemaaid worden op elke dag van de wedstrijd waarop verwacht wordt dat
spel zal plaatsvinden, indien terrein- en weersomstandigheden zulks toestaan.
(b) Het uitveld
Om er zeker van te zijn dat de omstandigheden voor beide partijen zo vergelijkbaar
mogelijk zijn, zal het uitveld gemaaid worden op elke dag van de wedstrijd dat spel
verwacht wordt plaats te vinden, indien de terrein- en weersomstandigheden zulks
toestaan.
Indien, om redenen anders dan terrein- en weersomstandigheden, volledig maaien van
het uitveld niet mogelijk is, dan zal de Instantie belast met het terreinbeheer de
aanvoerders en scheidsrechters op de hoogte stellen van de te volgen procedure voor
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zulk maaien gedurende de wedstrijd.
Verantwoordelijkheid voor maaien
Alle maaien dat uitgevoerd wordt voorafgaand aan de wedstrijd zal de
verantwoordelijkheid zijn van de Instantie belast met het terreinbeheer.
Alle daaropvolgende maaien zal uitgevoerd worden onder het toezicht van de
scheidsrechters.
Timing van het maaien
(i)
Het maaien van de pitch op enige wedstrijddag zal niet later voltooid worden
dan 30 minuten voorafgaand aan het geplande of herplande tijdstip dat het spel
die dag geacht wordt aan te vangen.
(ii) Het maaien van het uitveld op enige wedstrijddag zal niet later voltooid worden
dan 15 minuten voorafgaand aan het geplande of herplande tijdstip dat het spel
die dag geacht wordt aan te vangen.

4.

Bewateren
De pitch mag gedurende de wedstrijd niet bewaterd worden.

5.

Hermarkeren van de randen
De randen zullen opnieuw gemarkeerd worden op elk ogenblik dat de scheidsrechters zulks
noodzakelijk achten.

6.

Onderhoud van de voetindrukken
De scheidsrechters zullen zich ervan vergewissen dat de ‘voetindrukken’ ( footholes) die door
de bowlers en batslieden zijn aangebracht, schoongemaakt en gedroogd zullen worden
wanneer zulks ook maar noodzakelijk geacht wordt om het spel te bevorderen. In
wedstrijden met een tijdsduur van meer dan één dag zullen de scheidsrechters toestaan,
indien noodzakelijk, dat de door de bowler tijdens diens bowlingpas aangebrachte kuilen
opnieuw met ‘gras’ gevuld worden ( re-turfing), danwel dat voor hetzelfde doeleinde een
sneldrogend vulmiddel gebruikt wordt.

7.

Verstevigen van voetgrip en onderhoud van de pitch
Gedurende het spel zullen de scheidsrechters de spelers toestaan hun ‘voetgrip’ ( footholds) te
verstevigen door het gebruik van houtzaagsel, op voorwaarde dat geen schade wordt
veroorzaakt aan de pitch en Wet 42 (Sportief en onsportief spel) niet wordt geschonden.

8.

Pitches niet vervaardigd van natuurgras
Waar ook passend, zullen de bepalingen als uiteengezet in 1 t/m 7 hierboven van toepassing
zijn.

WET 11
1.

DE PITCH AFDEKKEN

Voorafgaand aan de wedstrijd
Het gebruik van afdekking (covers) voorafgaand aan de wedstrijd is de verantwoordelijkheid
van de Instantie belast met het terreinbeheer en kan indien nodig volledige afdekking
omvatten. Echter, deze Instantie zal passende gelegenheid verlenen om de pitch te
inspecteren,- aan de aanvoerders voordat zij hun spelers opgeven, en aan de scheidsrechters
om zich te kwijten van hun plichten als vastgelegd in Wetten 3 (De scheidsrechters), 7 (De
pitch), 8 (De wickets), 9 (De bowling-, popping- en returnranden) en 10 (Voorbereiding en
onderhoud van het speelgebied).
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2.

Gedurende de wedstrijd
De pitch mag niet volledig afgedekt zijn gedurende de wedstrijd, tenzij anderszins voorzien
door reglementen, danwel door afspraken gemaakt voorafgaand aan de toss.

3.

Afdekken van de aanlooproutes van de bowlers
Wanneer ook mogelijk zullen de aanlooproutes (run ups) bij ongunstig weer afgedekt
worden om ze droog te houden. Tenzij er overeenstemming is omtrent volledige afdekking
volgens 2 hierboven, zullen de zodanig gebruikte afdekkingen zich niet verder uitstrekken
dan tot 1,52 m (5 ft) voor elke poppingrand.

4.

Verwijdering van de afdekkingen
(a) Indien na de toss de pitch gedurende de nacht wordt afgedekt, zullen de afdekkingen
in de ochtend op het vroegst mogelijke tijdstip verwijderd worden, op elke dag dat het
spel geacht wordt plaats te vinden.
(b) Indien afdekkingen gedurende de dag worden gebruikt als bescherming tegen
ongunstig weer, danwel indien ongunstig weer het verwijderen van de nachtelijke
afdekkingen doet uitstellen, dan zullen zij direct verwijderd worden zo gauw als de
omstandigheden zulks toelaten.

WET 12

INNINGS

1.

Aantal innings
(a) Een wedstrijd zal bestaan uit één of twee innings van elke partij, volgens afspraak
bereikt voorafgaand aan de wedstrijd.
(b) Het kan afgesproken worden enige innings te beperken tot een aantal overs of tot een
tijdsperiode. Indien zodanige afspraak wordt gemaakt, dan
(i)
zal zulks bij een één-innings wedstrijd van toepassing zijn op beide innings.
(ii) zal zulks bij een twee-innings wedstrijd van toepassing zijn op
ofwel
de eerste innings van elke partij
of
de tweede innings van elke partij
danwel
beide innings van elke partij.

2.

Afwisseling van innings
In een twee-innings wedstrijd zal elke partij om de beurt haar innings ‘nemen’, behalve in de
gevallen als voorzien in Wet 13 (De follow-on) of Wet 14.2 (Verbeurdgeving van een
innings).

3.

Voltooide innings
De innings van een partij wordt als voltooid beschouwd, indien
(a) de partij all-out is
of
(b) bij het vallen van een wicket, nog volgende ballen gebowld dienen te worden,
maar geen verdere batsman beschikbaar is om ‘in’ te komen
of
(c) de aanvoerder de innings gesloten verklaart (declaration)
of
(d) de aanvoerder de innings verbeurdgeeft (forfeiture)
of
(e) in het geval van een afspraak volgens 1(b) hierboven,
ofwel
(i)
het voorgeschreven aantal overs gebowld is
danwel
(ii) de voorgeschreven tijd is verlopen.

4.

De toss
De aanvoerders zullen op het speelveld tossen voor de keuze van innings, niet vroeger dan
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30 minuten, noch later dan 15 minuten voorafgaand aan het tijdstip waarop de wedstrijd,
gepland danwel herpland, geacht wordt aan te vangen. Merk echter op de bepalingen van
Wet 1.3 (Aanvoerder).
5.

Beslissing moet medegedeeld worden
De aanvoerder van de partij die de toss wint, zal de aanvoerder van de tegenpartij op de
hoogte stellen omtrent zijn beslissing te batten of te fielden (veldspel te gaan verrichten), niet
later dan 10 minuten voorafgaand aan het geplande danwel herplande tijdstip waarop de
wedstrijd geacht wordt aan te vangen. Wanneer deze beslissing eenmaal is medegedeeld, kan
die niet veranderd worden.

WET 13

DE FOLLOW-ON

1.

Voorsprong na beide eerste innings
(a) In een twee-innings wedstrijd van 5 speeldagen of meer zal de partij die het eerst bat
en een voorsprong heeft van ten minste 200 runs de keuze hebben om van de andere
partij te eisen dat zij haar innings doet volgen door haar tweede.
(b) Dezelfde keuze zal beschikbaar zijn in twee-innings wedstrijden van een kortere
speelduur, waarbij de minimaal vereiste voorsprongen bedragen als volgt:
(i)
150 runs in een wedstrijd van 3 of 4 dagen;
(ii) 100 runs in een 2-daagse wedstrijd;
(iii) 75 runs in een 1-daagse wedstrijd.

2.

Mededeling
Een aanvoerder zal de aanvoerder van de tegenpartij en de scheidsrechters informeren
omtrent zijn bedoeling om deze optie ten uitvoer te leggen. Wet 10.1(e) (Onvoldoende tijd
om het rollen te voltooien) zal van toepassing zijn.

3.

Verloren speeltijd van de eerste dag
Indien op de eerste speeldag van een wedstrijd met een tijdsduur van meer dan één dag geen
spel plaatsvindt, zal 1 hierboven van toepassing zijn in overeenstemming met het aantal
resterende dagen vanaf de feitelijke aanvang van de wedstrijd. De dag op welke het spel voor
het eerst aanvangt zal voor dit doeleinde gelden als een gehele dag, ongeacht op welk tijdstip
het spel aanvangt.
Spel zal plaatsgevonden hebben zo gauw als, na de uitroep “Speel”, de eerste over is
begonnen. Zie Wet 22.2 (Aanvang van een over).

WET 14

GESLOTEN-VERKLARING EN VERBEURDGEVING

1.

Tijdstip van verklaring
De aanvoerder van de battende partij kan een innings gesloten verklaren (declaration),
wanneer de bal dood is, op enig ogenblik gedurende een wedstrijd.

2.

Verbeurdgeving van een innings
Een aanvoerder kan elk van de innings van zijn partij verbeurdgeven (forfeiture). Een
verbeurdgegeven innings zal beschouwd worden als een voltooide innings.

3.

Mededeling
Een aanvoerder zal de aanvoerder van de tegenpartij en de scheidsrechters op de hoogte
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stellen van zijn beslissing om een innings gesloten te verklaren danwel verbeurd te geven.
Wet 10.1(e) (Onvoldoende tijd om het rollen te voltooien) zal van toepassing zijn.

WET 15

PAUZES

1.

Een pauze
Het volgende zal geklassificeerd worden als pauzes.
(i)
De periode tussen de sluiting van het spel (close of play) op een dag en de aanvang
van het spel op de volgende dag.
(ii) Pauzes tussen innings.
(iii) Pauzes voor maaltijden.
(iv) Pauzes om te drinken.
(v) Enige andere afgesproken pauze.
Al deze pauzes (intervals) zullen beschouwd worden als geplande onderbrekingen
(scheduled breaks), voor de toepassing van Wet 2.5 (Een veldspeler is afwezig of verlaat het
veld).

2.

Afspraken over pauzes
(a) Voorafgaand aan de toss:
(i)
zullen de speeluren vastgesteld worden.
(ii) behalve als vermeld in (b) hieronder, zullen het tijdstip en de tijdsduur van
pauzes voor maaltijden afgesproken worden.
(iii) zullen het tijdstip en de tijdsduur van enige pauze als vermeld onder 1(v)
hierboven afgesproken worden.
(b) In een 1-daagse wedstrijd behoeft geen specifiek tijdstip afgesproken te worden voor
de theepauze. In plaats daarvan kan afgesproken worden deze pauze te ‘nemen’ tussen
de innings.
(c) Drinkpauzes kunnen niet worden genomen gedurende het laatste uur van de wedstrijd,
als gedefinieerd in Wet 16.6 (Laatste uur van de wedstrijd - aantal overs). Met
inachtneming van deze beperking zullen de aanvoerders en scheidsrechters de
tijdstippen afspreken voor zulke pauzes, indien er al enige zal zijn, voorafgaand aan de
toss en op elke volgende speeldag niet later dan 10 minuten voorafgaand aan het
tijdstip waarop het spel geacht wordt aan te vangen. Zie ook Wet 3.3 (Afspraken met
aanvoerders).

3.

Tijdsduur van pauzes
(a) Een pauze voor lunch of voor thee zal zijn van de tijdsduur afgesproken volgens 2(a)
hierboven, gerekend vanaf de uitroep “Tijd” voordat de pauze aanving, tot de uitroep
“Speel” op het ogenblik dat het spel na de pauze wordt herva t.
(b) Een pauze tussen de innings zal 10 minuten duren vanaf de sluiting van een innings tot
de uitroep “Speel” voor de aanvang van de volgende innings, met uitzondering van de
bepalingen in 4, 6, en 7 hieronder.

4.

Geen rekening houden met de pauze tussen de innings
Naast de bepalingen van 6 en 7 hieronder,
(a) indien een innings eindigt wanneer 10 minuten of minder overblijft voorafgaand aan
het afgesproken tijdstip voor de sluiting van het spel op enige speeldag, zal op die dag
geen verder spel plaatsvinden. Geen wijziging zal aangebracht worden aan het tijdstip
voor de aanvang van het spel op de volgende dag ter wille van de 10 minuten tussen
de innings.
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indien een aanvoerder een innings gesloten verklaart tijdens een onderbreking
(interruption) van het spel met een tijdsduur van meer dan 10 minuten, zal geen
aanpassing plaatsvinden van het afgesproken tijdstip voor de hervatting van het spel
ter wille van de 10 minuten tussen de innings, die beschouwd zullen worden als te zijn
inbegrepen in de onderbreking. Wet 10.1(e) (Onvoldoende tijd om het rollen te
voltooien) zal van toepassing zijn.
indien een aanvoerder een innings gesloten verklaart gedurende enige pauze anders
dan een drinkpauze, zal de pauze de afgesproken tijdsduur hebben, en zal beschouwd
worden als te omvatten de 10 minuten tussen de innings. Wet 10.1(e) (Onvoldoende
tijd om het rollen te voltooien) zal van toepassing zijn.

5.

Wijziging van afgesproken tijdstippen voor pauzes
Indien vanwege ongunstige omstandigheden van terrein, weer of licht, ofwel om enige
andere reden, speeltijd verloren is gegaan, kunnen de scheidsrechters en aanvoerders
gezamenlijk het tijdstip van de lunchpauze of de theepauze wijzigen. Zie ook 6, 7 en 9(c)
hieronder.

6.

Wijziging van afgesproken tijdstip voor lunchpauze
(a) Indien een innings eindigt wanneer 10 minuten of minder speeltijd overblijft
voorafgaand aan het afgesproken tijdstip voor de lunch, zal de pauze meteen genomen
worden. Deze zal zijn van de afgesproken tijdsduur en beschouwd worden als de 10
minuten tussen de innings te omvatten.
(b) Indien, vanwege ongunstige omstandigheden van terrein, weer of licht, ofwel in
uitzonderlijke omstandigheden, een onderbreking plaatsvindt wanneer 10 minuten of
minder overblijft voor het afgesproken tijdstip voor de lunch, zal, niettegenstaande 5
hierboven, de pauze meteen genomen worden. Deze zal van de afgesproken tijdsduur
zijn. Het spel zal hervat worden aan het einde van deze pauze ofwel zo gauw als de
omstandigheden dat toelaten.
(c) Indien de spelers aanleiding hebben om enige reden het veld te verlaten wanneer meer
dan 10 minuten overblijft voorafgaand aan het afgesproken tijdstip voor de lunch, dan,
tenzij de scheidsrechters en aanvoerders gezamenlijk overeenkomen dit te wijzigen,
zal de lunch genomen worden op het afgesproken tijdstip.

7.

Wijziging van afgesproken tijdstip voor theepauze
(a) (i)
Indien een innings eindigt wanneer 30 minuten of minder overblijft voorafgaand
aan het afgesproken tijdstip voor de thee, dan zal de pauze terstond genomen
worden. Deze zal van de overeengekomen tijdsduur zijn en zal beschouwd
worden als de 10 minuten tussen de innings te omvatten.
(ii) Indien, wanneer 30 minuten overblijft voorafgaand aan het overeengekomen
tijdstip voor de thee, een pauze tussen de innings reeds in voortgang is, zal het
spel hervat worden aan het einde van de 10 minuten pauze.
(b) (i)
Indien, vanwege ongunstige omstandigheden van terrein, weer of licht, danwel
in uitzonderlijke omstandigheden, een onderbreking plaatsvindt wanneer 30
minuten of minder overblijft voorafgaand aan het afgesproken tijdstip voor de
thee, dan, tenzij
ofwel
er een afspraak is het tijdstip voor de thee te wijzigen, als
toegestaan in 5 hierboven,
danwel
de aanvoerders overeenkomen af te zien van de theepauze, als
toegestaan in 10 hieronder,
zal de pauze meteen genomen worden. De pauze zal zijn van de
overeengekomen tijdsduur. Het spel zal hervat worden aan het eind van deze
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pauze of zo gauw als de omstandigheden toelaten.
Indien een onderbreking reeds in voortgang is wanneer 30 minuten overblijft
voor het afgesproken tijdstip voor de thee, zal 5 hierboven van toepassing zijn.

8.

Theepauze - 9 wickets neer
Indien er ofwel reeds 9 wickets neer zijn wanneer er nog 2 minuten resteren tot het
overeengekomen tijdstip voor de thee-pauze, ofwel het 9de wicket valt binnen deze 2 minuten
of op enig later tijdstip tot en met de laatste bal van de over die in voortgang is op het
overeengekomen tijdstip voor de thee-pauze, dan wordt – niettegenstaande de voorzieningen
van Wet 16.5(b) (Voltooiing van een over) – de thee-pauze niet genomen tot het einde van
de over die in voortgang is [en tot] een tijdstip 30 minuten na het oorspronkelijk
overeengekomen tijdstip voor de thee-pauze,- tenzij de spelers aanleiding hebben het
speelveld te verlaten danwel de innings eerder voltooid wordt.

9.

Drinkpauzes
(a) Indien op enige speeldag de aanvoerders afspreken dat er drinkpauzes zullen zijn, dan
zal de mogelijkheid om zulke pauzes te nemen aan elke partij beschikbaar zijn. Elke
pauze zal zo kort mogelijk gehouden worden en zal in geen enkel geval de 5 minuten
te boven gaan.
(b) (i)
Tenzij beide aanvoerders overeenkomen afstand te doen van enige drinkpauze,
zal deze genomen worden aan het einde van de over die in voortgang is wanneer
het afgesproken tijdstip is bereikt. Indien echter een wicket valt binnen 5
minuten van het afgesproken tijdstip, dan zal de drinkpauze meteen genomen
worden. Geen andere variatie in de ‘timing’ van de drinkpauzes zal toegestaan
worden, behalve als voorzien in (c) hieronder.
(ii) Alleen voor de toepassing van (i) hierboven en Wet 3.9(a)(ii) (Opschorting van
het spel wegens ongunstige omstandigheden van terrein, weer of licht), kunnen
de batslieden aan het wicket optreden als plaatsvervanger voor hun aanvoerder.
(c) Indien een innings eindigt danwel de spelers om enige andere reden het speelveld
moeten verlaten binnen 30 minuten voorafgaand aan het afgesproken tijdstip voor een
drinkpauze, kunnen de scheidsrechters en aanvoerders gezamenlijk de timing van de
drinkpauzes in die speelsessie herindelen.

10.

Afspraak om af te zien van pauzes
Op enig tijdstip gedurende de wedstrijd kunnen de aanvoerders afspreken af te zien van de
theepauze of enige van de drinkpauzes. De scheidsrechters zullen verwittigd worden omtrent
de beslissing.

11.

Scorers moeten geïnformeerd worden
De scheidsrechters zullen zich ervan vergewissen dat de scorers op de hoogte gesteld worden
van alle afspraken omtrent de speeluren en pauzes, en van enige wijziging daaraan
aangebracht als toegestaan volgens deze Wet.

WET 16
1.

AANVANG VAN HET SPEL; BEËINDIGING VAN HET SPEL

De uitroep “Speel”
De scheidsrechter aan het bowlerseind zal “Speel” roepen bij de aanvang van de wedstrijd en
bij de hervatting van het spel na enige pauze of onderbreking.

De Wetten van Cricket (2000 – 2e editie 2003)

27

2.

De uitroep “Tijd”
De scheidsrechter aan het bowlerseind zal “Tijd” roepen bij de beëindiging van het spel voor
enige pauze of onderbreking en bij de afsluiting van de wedstrijd. Zie Wet 27 (Appelleren).

3.

Verwijdering van de bails
Na de uitroep “Tijd” zullen de bails van beide wickets verwijderd worden.

4.

Aanvang van een nieuwe over
Een andere over zal altijd aangevangen worden op enig tijdstip gedurende de wedstrijd,
tenzij een pauze genomen dient te worden in de omstandigheden beschreven in 5 hieronder,
indien de scheidsrechter, na op zijn gewone snelheid gelopen te hebben, op zijn positie
achter de stumps aan het bowlerseind is aangekomen alvorens het voor de volgende pauze
danwel voor de sluiting van het spel afgesproken tijdstip bereikt is.

5.

Voltooiing van een over
Anders dan aan het einde van de wedstrijd,
(a) indien het afgesproken tijdstip voor een pauze gedurende een over bereikt is, zal de
over voltooid worden voordat de pauze genomen wordt, behalve als voorzien in (b)
hieronder.
(b) wanneer minder dan 2 minuten overblijft voorafgaand aan het afgesproken tijdstip
voor de volgende pauze, zal de pauze meteen genomen worden, indien
ofwel
(i)
een batsman uit is of terugtreedt,
danwel
(ii) de spelers aanleiding hebben het veld te verlaten,
ongeacht of zulks plaatsvindt gedurende een over danwel aan het einde van een over.
Behalve aan het einde van een innings, indien een over aldus wordt onderbroken, zal
de over voltooid worden bij de hervatting van het spel.

6.

Laatste uur van de wedstrijd - aantal overs
Wanneer één uur speeltijd van de wedstrijd overblijft, volgens de afgesproken speeluren, zal
de over in voortgang worden voltooid. De volgende over zal de eerste zijn van een minimum
van 20 overs die gebowld moeten worden, op voorwaarde dat een resultaat niet eerder wordt
bereikt en op voorwaarde dat er geen pauze of onderbreking van het spel plaatsvindt.
De scheidsrechter aan het bowlerseind zal de aanvang van deze 20 overs aan de spelers en de
scorers aangeven. De daaropvolgende speelperiode zal ‘het laatste uur’ genoemd worden,
ongeacht de feitelijke duur van de periode.

7.

Laatste uur van de wedstrijd - spelonderbrekingen
Indien een onderbreking van het spel plaatsvindt gedurende het laatste uur van de wedstrijd,
zal het minimum aantal nog te bowlen overs van 20 af verminderd worden als volgt.
(a) De tijd verloren ten behoeve van een onderbreking wordt geteld vanaf de uitroep
“Tijd” tot het tijdstip voor de hervatting van het spel, als besloten door de
scheidsrechters.
(b) Eén over zal afgetrokken worden voor elke volledige 3 minuten verloren tijd.
(c) In het geval van meer dan één zodanige onderbreking, zullen de verloren minuten niet
worden opgeteld; de berekening zal gemaakt worden voor elke onderbreking
afzonderlijk.
(d) Indien, wanneer één uur speeltijd overblijft, een onderbreking reeds in voortgang is,
(i)
zal alleen de na dit tijdstip verloren speeltijd in de berekening geteld worden;
(ii) zal de over in voortgang aan het begin van de onderbreking voltooid worden bij
de hervatting van het spel en zal deze over niet tellen als één van het minimum
aantal nog te bowlen overs.
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Indien, na de aanvang van het laatste uur, een onderbreking plaatsvindt gedurende een
over, zal de over voltooid worden bij de hervatting van het spel. De twee deelovers
zullen tezamen tellen als één over van het minimum aantal nog te bowlen overs.

8.

Laatste uur van de wedstrijd - pauzes tussen de innings
Indien een innings zodanig eindigt, dat een nieuwe innings aangevangen moet worden
gedurende het laatste uur van de wedstrijd, dan begint de pauze met het einde van de innings
en moet de pauze 10 minuten later eindigen.
(a) Indien deze pauze reeds in voortgang is bij aanvang van het laatste uur, dan, teneinde
het aantal in de nieuwe innings nog te bowlen overs vast te stellen, moeten
berekeningen uitgevoerd worden als beschreven in 7 hierboven.
(b) Indien de innings eindigt nadat het laatste uur is aangevangen, dienen twee
berekeningen te worden gemaakt, als beschreven in (c) en (d) hieronder. Het grotere
van de getallen die deze twee berekeningen opleveren, dient het minimum aantal nog
te bowlen overs te zijn in de nieuwe innings.
(c) Berekening gebaseerd op resterende overs.
(i)
Bij het besluit van de innings dient het aantal nog te bowlen overs van het
minimum in het laatste uur genoteerd te worden.
(ii) Indien dit niet een heel getal is, dient het naar boven afgerond te worden tot het
volgende hele getal.
(iii) Drie overs dienen te worden afgetrokken van de uitkomst, voor de pauze.
(d) Berekening gebaseerd op resterende tijd.
(i)
Bij het besluit van de innings dient de overblijvende tijd tot aan het afgesproken
tijdstip voor de sluiting van het spel genoteerd te worden.
(ii) Tien minuten dienen afgetrokken te worden van deze tijdsduur, voor de pauze,
teneinde de overblijvende speeltijd vast te stellen.
(iii) Een berekening dient gemaakt te worden van één over voor elke volledige 3
minuten overblijvende speeltijd, plus nog één over voor enig verder deel van 3
overblijvende minuten.

9.

Afsluiting van de wedstrijd
De wedstrijd is afgesloten
(a) zo gauw een resultaat bereikt is, als gedefinieerd in paragrafen 1, 2, 3 of 4 van Wet 21
(Het resultaat).
(b) zo gauw als zowel
(i)
het minimum aantal overs voor het laatste uur is voltooid
en
(ii) het overeengekomen tijdstip voor de sluiting van het spel is bereikt;
tenzij een resultaat eerder is bereikt.
(c) indien, zonder dat de wedstrijd is afgesloten ofwel als in (a) danwel in (b) hierboven,
de spelers het veld verlaten, ofwel vanwege ongunstige omstandigheden van terrein,
weer of licht, danwel onder uitzonderlijke omstandigheden, en daarna geen verder spel
mogelijk is.

10.

Voltooiing van de laatste over van de wedstrijd
De over in voortgang bij de sluiting van het spel op de laatste speeldag zal voltooid worden
tenzij
ofwel
(i)
een resultaat is bereikt,
danwel
(ii) de spelers aanleiding hebben het veld te verlaten. In dit geval zal geen
hervatting van het spel plaatsvinden, behalve in de omstandigheden van
Wet 21.9 (Fouten in het boeken), en zal de wedstrijd tot een einde
gekomen zijn.
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Bowler niet in staat een over te voltooien tijdens laatste uur van de wedstrijd
Indien, om enige reden, een bowler niet in staat is gedurende het laatste uur een over te
voltooien, zal Wet 22.8 (Bowler niet in staat of geschorst tijdens een over) van toepassing
zijn.

WET 17

OEFENEN OP HET VELD

1.

Oefenen op het veld
(a) Er zal geen bowling- of battingoefening plaatsvinden op de pitch, noch op het gebied
parallel aan en direct naast de pitch, op enig tijdstip van enige wedstrijddag.
(b) Er zal geen bowling- of battingoefening plaatsvinden op enig ander deel van de square
op enige wedstrijddag, behalve voorafgaand aan de aanvang van het spel danwel na de
sluiting van het spel op die dag. Oefening voorafgaand aan de aanvang van het spel
(i)
dient niet voortgezet te worden later dan 30 minuten voorafgaand aan het
geplande tijdstip of enig herpland tijdstip waarop het spel op die dag dient aan
te vangen.
(ii) zal niet worden toegestaan indien de scheidsrechters van mening zijn dat zulks,
in de heersende omstandigheden van terrein en weer, schadelijk zal zijn voor
het oppervlak van de square.
(c) Er zal geen oefening plaatsvinden op het speelveld in de periode tussen de
uitroep “Speel” en de uitroep “Tijd”, indien de scheidsrechter van mening zijn
dat zulks tijdverspilling tot gevolg zou kunnen hebben. Zie Wet 42.9
(Tijdverspilling door de veldpartij).
(d) Indien een speler (a) of (b) hierboven overtreedt, wordt het hem niet toegestaan
te bowlen tot ofwel ten minste één uur later dan de overtreding, of tot er ten
minste 30 minuten speeltijd is voorbijgegaan sinds de overtreding,- welk van de
twee omstandigheden ook eerder plaatsvindt. Indien er op het tijdstip van de
overtreding een over in voortgang is, dan wordt het hem niet toegestaan die over
te voltooien.

2.

Oefenaanloop
Geen bowler zal een oefenaanloop uitvoeren in de periode tussen de uitroep “Speel” en de
uitroep “Tijd” tenzij de scheidsrechter zich heeft vergewist dat z ulks geen tijdverspilling zal
veroorzaken.

WET 18

HET SCOREN EN BOEKEN VAN RUNS

1.

Een run
De score zal gerekend worden door middel van runs. Een run wordt geboekt
(a) zo vaak als de batslieden, op enig tijdstip terwijl de bal in het spel is, elkaar ‘gekruist’
hebben en van eind tot eind hun grond hebben gehaald.
(b) wanneer een grensslag gescoord wordt. Zie Wet 19 (Begrenzingen en grensslagen).
(c) wanneer strafruns toegekend worden. Zie 6 hieronder.
(d) wanneer “Verloren bal” geroepen wordt. Zi e Wet 20 (Verloren Bal).

2.

Afgekeurde runs
Niettegenstaande 1 hierboven, of enige andere bepalingen elders in de Wetten, zal het scoren
van runs danwel het toekennen van straffen afhankelijk zijn van enige afkeuring van runs als
voorzien in de Wetten die van toepassing kunnen zijn.
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3.

Korte runs
(a) Een run is ‘kort’ ( short - te kort) indien een batsman nalaat zijn grond te halen (make
good his ground) wanneer hij zich omkeert voor een volgende run.
(b) Hoewel een korte run de daaropvolgende run verkort, zal de laatste, indien voltooid,
niet beschouwd worden als een korte run. Een slagman die vóór zijn poppingrand in
positie gaat klaarstaan (taking stance) kan eveneens straffeloos vanaf dat punt rennen.

4.

Onopzettelijke korte runs
Met uitzondering van de omstandigheden als beschreven in 5 hieronder,
(a) indien één der beide batslieden een korte run rent, tenzij een grensslag gescoord
wordt, zal de betreffende scheidsrechter “Korte run” roepen en signaleren zo gauw de
bal dood raakt en die run zal niet geboekt worden.
(b) indien, nadat één der beide of beide batslieden een korte run rennen, een grensslag
gescoord wordt, zal de betreffende scheidsrechter het ‘kort rennen’ veronachtzamen
en zal niet roepen of signaleren “Korte run”.
(c) indien beide batslieden één en dezelfde run kort rennen, zal dat beschouwd worden als
slechts één korte run.
(d) indien meer dan één run kort is, afhankelijk van (b) en (c) hierboven, zullen alle runs
die aldus ‘geroepen’ zijn niet geboekt worden.
Indien meer dan één korte run heeft plaatsgevonden, zullen de scheidsrechters de scorers op
de hoogte stellen wat betreft het aantal gescoorde runs.

5.

Opzettelijke korte runs
(a) Niettegenstaande 4 hierboven, indien één der beide scheidsrechters van mening is dat
één der beide danwel beide batslieden aan zijn eind opzettelijk een korte run rennen,
zal de volgende procedure gevolgd worden.
(i)
De betreffende scheidsrechter zal, wanneer de bal dood is, de batslieden
waarschuwen dat dit gebruik onsportief is, aangeven dat dit een eerste en laatste
waarschuwing is, en de andere scheidsrechter verwittigen omtrent wat is
voorgevallen. Deze waarschuwing blijft van toepassing gedurende de gehele
innings. De scheidsrechter dient elke inkomende batsman omtrent de
waarschuwing te informeren.
(ii) De batslieden zullen naar hun oorspronkelijke einden terugkeren.
(iii) De scheidsrechter aan het bowlerseind zal, ongeacht of een batsman uitgewezen
is of niet, alle runs afkeuren die de battende partij zouden toekomen van die
gebowlde bal, anders dan de straf voor een No Ball of Wijd, danwel straffen
krachtens Wetten 42.5 (Opzettelijk de batsman afleiden of hinderen) en 42.13
(Veldspeler beschadigt de pitch), indien van toepassing.
(iv) De scheidsrechter aan het bowlerseind zal de scorers verwittigen wat betreft het
aantal gescoorde runs.
(b) Indien enig volgend geval van opzettelijk korte runs rennen plaatsvindt door enige
batsman in die innings, zal de betreffende scheidsrechter, wanneer de bal dood is, de
andere scheidsrechter verwittigen omtrent wat is voorgevallen en de procedure als
beschreven in (a)(ii) en (iii) hierboven zal herhaald worden. Bovendien zal de
scheidsrechter aan het bowlerseind
(i)
5 strafruns toekennen aan de veldpartij. Zie Wet 42.17 (Strafruns).
(ii) de scorers op de hoogte stellen omtrent het aantal gescoorde runs.
(iii) de batslieden, de aanvoerder van de veldpartij en, zo gauw als doenlijk, de
aanvoerder van de battende partij verwittigen omtrent de reden voor deze actie.
(iv) het voorval, tezamen met de andere scheidsrechter, rapporteren aan het Bestuur
van de battende partij en enig voor de wedstrijd verantwoordelijk
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Bestuurslichaam, die tegen de betreffende aanvoerder en speler danwel spelers
zodanige actie zullen ondernemen als passend geacht wordt.
6.

Runs geboekt voor straffen
Runs zullen geboekt worden voor straffen krachtens 5 hierboven en Wetten 2.6 (Speler die
zonder toestemming terugkeert), 24 (No Ball), 25 (Wijde Bal), 41.2 (De bal in het veld
onderscheppen), 41.3 (Beschermende helmen van de veldpartij) en 42 (Sportief en onsportief
spel).

7.

Runs geboekt voor grensslagen
Runs zullen geboekt worden voor grensslag-toeslagen volgens Wet 19 (Begrenzingen en
grensslagen).

8.

Runs geboekt voor Verloren Bal
Runs zullen geboekt worden wanneer “Verlore n bal” geroepen wordt volgens Wet 20
(Verloren Bal).

9.

Batsman uitgewezen
Wanneer één der beide batslieden wordt uitgewezen,
(a) zal enige straf aan één der beide partijen die van toepassing kan zijn, van kracht
blijven maar geen andere runs zullen geboekt worden, behalve als gesteld in 10
hieronder.
(b) zal 12(a) hieronder van toepassing zijn indien de methode van uitwijzing is
‘Gevangen’, ‘De bal met de hand gespeeld’, danwel ‘Obstructie van de veldpartij’.
12(a) zal ook van toepassing zijn indien een batsman ‘Run out’ is, behalve in de
omstandigheden van Wet 2.8 (Overtreding van de Wetten door een batsman met
renner), in welk geval 12(b) hieronder van toepassing zal zijn.
(c) zal de batsman die niet uit is naar zijn oorspronkelijke eind terugkeren, behalve als
gesteld in (b) hierboven.

10.

Runs geboekt wanneer een batsman wordt uitgewezen
Naast enige straffen aan één der beide partijen die van toepassing kunnen zijn, indien een
batsman is
(a) uitgewezen ‘De bal met de hand gespeeld’, zal de batte nde partij de runs scoren die
voltooid waren voorafgaand aan de overtreding.
(b) uitgewezen ‘Obstructie van de veldpartij’, zal de battende partij de runs scoren die
voltooid waren voorafgaand aan de overtreding.
Indien echter de overtreding voorkomt dat een vang gemaakt wordt, zullen geen runs
anders dan straffen geboekt worden.
(c) uitgewezen ‘Run out’, zal de battende partij de runs scoren die voorafgaand aan de
uitwijzing voltooid waren.
Indien echter een slagman met renner zelf wordt uitgewezen ‘Run out’, zullen geen runs
geboekt worden anders dan straffen. Zie Wet 2.8 (Overtreding van de Wetten door een
batsman met renner).

11.

Runs geboekt wanneer de bal dood raakt
(a) Wanneer de bal dood raakt bij de val van een wicket, zullen runs geboekt worden als
vastgelegd in 9 en 10 hierboven.
(b) Wanneer de bal dood raakt om enige andere reden dan de val van een wicket, danwel
door de scheidsrechter dood geroepen wordt, dan zullen, tenzij in de Wetten specifiek
anderszins voorzien wordt, aan de battende partij toegekend worden
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alle runs door de batslieden voltooid voorafgaand aan het voorval of de
uitroep,
de run die in voortgang was, indien de batslieden elkaar gekruist hebben
op het ogenblik van het voorval of de uitroep. Merk echter in het
bijzonder op de bepalingen van Wetten 34.4(c) (Runs toegestaan op een
meer dan eens geldig geslagen bal) en 42.5(b)(iii) (Opzettelijk afleiden of
hinderen van een batsman),
enige toepasselijke straffen.

Batsman keert terug naar het wicket dat hij verlaten heeft
(a) Indien, terwijl de bal in het spel is, de batslieden elkaar gekruist hebben terwijl ze
rennen, zal geen van beiden terugkeren naar het wicket dat hij verlaten heeft, behalve
als in (b) hieronder.
(b) De batslieden zullen terugkeren naar de wickets die zij oorspronkelijk verlieten in de
gevallen van, en alleen in de gevallen van
(i)
een grensslag;
(ii) afkeuring van runs wegens enige reden;
(iii) de uitwijzing van een batsman, behalve als in 9(b) hierboven.

WET 19

BEGRENZINGEN EN GRENSSLAGEN

1.

De begrenzing van het speelveld
(a) Voorafgaand aan de toss zullen de scheidsrechters met beide aanvoerders de
begrenzing (boundary) van het speelveld overeenkomen. De begrenzing zal indien
mogelijk langs haar gehele lengte gemarkeerd worden.
(b) De begrenzing zal zodanig overeengekomen worden, dat geen enkel deel van enig
sight-screen zich binnen het speelveld bevindt.
(c) Een obstakel of persoon binnen het speelveld zal niet beschouwd worden als een
begrenzing tenzij voorafgaand aan de toss zodanig besloten wordt door de
scheidsrechters. Zie Wet 3.4(ii) (Informeren van aanvoerders en scorers).

2.

De begrenzing definiëren - begrenzingsmarkering
(a) Waar ook doenlijk zal de begrenzing gemarkeerd worden door middel van een witte
lijn of een touw dat langs de grond gelegd is.
(b) Indien de begrenzing gemarkeerd is door middel van een witte lijn,
(i)
zal de binnenste rand van de lijn de begrenzingsrand (boundary edge) zijn.
(ii) dient een vlag, paal of plank buiten de begrenzingsrand geplaatst te worden,
uitsluitend om de positie van de lijn te doen uitkomen zoals die aangebracht is
op de grond, en deze dient niet zelf beschouwd te worden als de begrenzing te
markeren of definiëren. Merk echter op de bepalingen in (c) hieronder.
(c) Indien een vast object gebruikt wordt om de begrenzing te markeren, dient het te
beschikken over een rand of een lijn om de begrenzingsrand te vormen.
(i)
Voor een touw, waarin wordt begrepen enig vergelijkbaar object met afgeronde
dwarsdoorsnede dat op de grond ligt, zal de begrenzingsrand de lijn zijn die
gevormd wordt door de meest binnenste punten van het touw langs zijn lengte.
(ii) Voor een omheining (fence), waarin wordt begrepen enig vergelijkbaar object
dat met de grond in aanraking is maar met een vlak oppervlak dat boven de
grond uitsteekt, zal de begrenzingsrand de onderste lijn (base line) van de
omheining zijn.
(d) Indien de begrenzingsrand niet is gedefinieerd als in (b) of (c) hierboven, dienen de
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scheidsrechters en aanvoerders, voorafgaand aan de toss, af te spreken welke lijn de
begrenzingsrand zal zijn. Waar geen fysieke markeerder is voor een deel van de
begrenzing, zal de begrenzingsrand de denkbeeldige rechte lijn zijn die de twee
dichtstbijzijnde gemarkeerde punten van de begrenzingsrand met elkaar verbindt.
Indien een vast object dat gebruikt wordt om de begrenzing te markeren om enige
reden gedurende het spel in beroering gebracht wordt, dan zal het, indien mogelijk, zo
gauw de bal dood is, teruggebracht worden in zijn oorspronkelijke positie. Indien
zulks niet mogelijk is, dan,
(i)
indien enig deel van de omheining of andere markeerder in het speelveld terecht
is gekomen, dient dat deel van het speelveld verwijderd te worden zo gauw de
bal dood is.
(ii) zal de lijn waar de onderzijde (base) van de omheining of markeerder
oorspronkelijk stond de begrenzingsrand definiëren.

3.

Een grensslag scoren
(a) Een grensslag (boundary) zal gescoord en door de scheidsrechter aan het bowlerseind
gesignaleerd worden, wanneer ook, terwijl de bal in het spel is, naar zijn mening
(i)
de bal de begrenzing raakt, danwel buiten de begrenzing op de grond neerkomt.
(ii) een veldspeler, met enig deel van diens persoon met de bal in aanraking zijnde,
de begrenzing raakt, danwel enig deel van diens persoon buiten de begrenzing
de grond raakt.
(b) De uitdrukkingen ‘raakt’ en ‘in aanraking is/zijnde’ zullen betekenen contact met
ofwel
(i)
de begrenzingsrand als gedefinieerd in 2 hierboven
danwel
(ii) enig persoon of hindernis binnen het speelveld die voorafgaand aan
de toss door de scheidsrechters is aangewezen als begrenzing.
(c) De uitdrukking ‘buiten de begrenzing de grond raakt’ ( grounded beyond the
boundary) zal betekenen contact met
ofwel
(i)
enig deel van een lijn of een vast object dat de begrenzing
markeert, behalve de begrenzingsrand daarvan
danwel
(ii) de grond buiten de begrenzingsrand
of
(iii) enig object dat met de grond buiten de begrenzingsrand in
aanraking is.

4.

Runs toegestaan voor grensslagen
(a) Voorafgaand aan de toss zullen de scheidsrechters met beide aanvoerders afspreken
hoeveel runs toegestaan (allowed) dienen te worden voor grensslagen. In hun
beslissing omtrent de toeslagen (allowances), zullen de scheidsrechters en aanvoerders
zich laten leiden door het heersende gebruik van het terrein.
(b) Tenzij anderszins overeengekomen volgens (a) hierboven, zullen de toeslagen voor
grensslagen bedragen: 6 runs indien de bal na door het bat geslagen te zijn buiten de
begrenzing neerkomt, maar anders 4 runs. Deze toeslagen zullen nog steeds van
toepassing zijn zelfs al heeft de bal daarvoor een veldspeler geraakt. Zie ook (c)
hieronder.
(c) De bal zal beschouwd worden als buiten de begrenzing neer te komen en 6 runs zullen
geboekt worden indien een veldspeler
(i)
met enig deel van zijn persoon in aanraking komt met de begrenzing danwel de
grond buiten de begrenzing raakt, wanneer hij de bal vangt.
(ii) de bal vangt en vervolgens de begrenzing raakt danwel enig deel van zijn
persoon buiten de begrenzing de grond raakt, terwijl hij de bal draagt, maar
voordat hij de vang heeft voltooid. Zie Wet 32 (Gevangen).
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5.

Geboekte runs
Wanneer een grensslag is gescoord,
(a) zal de straf voor een No Ball of een Wijd, indien toepasselijk, van kracht blijven
samen met enige andere straffen onder enige van de Wetten 2.6 (Speler die zonder
toestemming terugkeert), 18.5(b) (Opzettelijke korte runs) of 42 (Sportief en
onsportief spel) die van toepassing zijn voordat de grensslag werd gescoord.
(b) zal daarnaast de battende partij, met uitzondering van de omstandigheden beschreven
in 6 hieronder, toegekend krijgen welk aantal ook het grotere is van
(i)
de toeslag voor de grensslag, of
(ii) de door de batslieden voltooide runs, tezamen met de run die in voortgang was
indien zij elkaar gekruist hebben op het ogenblik dat de grensslag werd
gescoord.
Wanneer deze runs de grensslag-toeslag te boven gaan, zullen zij de grensslag
vervangen voor de toepassing van Wet 18.12 (Batsman keert terug naar het wicket dat
hij verlaten heeft).

6.

Doorgeschoten ingooi of opzettelijke handeling van veldspeler
Indien de grensslag het gevolg is van een doorgeschoten ingooi (overthrow) danwel van de
opzettelijke handeling van een veldspeler, zullen de geboekte runs bestaan uit
(i)
de straf voor een No Ball of een Wijd, indien van toepassing, en straffen
volgens enige van de Wetten 2.6 (Speler die zonder toestemming
terugkeert), 18.5(b) (Opzettelijke korte runs) of 42 (Sportief en onsportief
spel) die van toepassing zijn voordat de grensslag werd gescoord
en
(ii) de toeslag voor de grensslag
alsmede
(iii) de door de batslieden voltooide runs, tezamen met de run die in
voortgang was, indien zij elkaar gekruist hebben op het ogenblik van de
ingooi of handeling.
Wet 18.12(a) (Batsman keert terug naar het wicket dat hij verlaten heeft) zal van toepassing
zijn vanaf het ogenblik van de ingooi of handeling.

WET 20

VERLOREN BAL

1.

Veldspeler moet “Verloren bal” roepen
Indien een bal die in het spel is niet kan worden gevonden danwel terugverkregen, kan enige
veldspeler “Verloren bal” roepen. De bal raakt dan dood. Zie Wet 23.1 (De bal is dood). Wet
18.12(a) (Batsman keert terug naar het wicket dat hij verlaten heeft) zal van toepassing zijn
vanaf het ogenblik van de uitroep.

2.

Bal moet vervangen worden
De scheidsrechters zullen de bal vervangen door één met een vergelijkbare mate van slijtage
als die van de eerdere bal voordat die verloren ging danwel onterugverkrijgbaar raakte. Zie
Wet 5.5 (Verloren bal of bal die voor het spel ongeschikt wordt).

3.

Geboekte runs
(a) De straf voor een No Ball of een Wijd, indien van toepassing, zal van kracht blijven,
tezamen met enige straffen krachtens enige van de Wetten 2.6 (Speler die zonder
toestemming terugkeert), 18.5(b) (Opzettelijke korte runs) of 42 (Sportief en
onsportief spel) die van toepassing zijn voorafgaand aan de uitroep “Verloren bal”.
(b) Daarnaast zal de battende partij toegekend krijgen
ofwel
(i)
de runs door de batslieden voltooid, tezamen met de run die in
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voortgang was indien zij elkaar gekruist hebben op het ogenblik
van de uitroep,
of
(ii) 6 runs,
welk ook het grotere van de twee getallen is.
4.

Hoe geboekt
Indien sprake is van een straf van één run voor een No Ball of voor een Wijd, zal die geboekt
worden als een No Ball extra danwel een Wijd naargelang passend. Zie Wetten 24.13 (Runs
ten gevolge van een No Ball - hoe te boeken) en 25.6 (Runs ten gevolge van een Wijd - hoe
te boeken). Indien enige andere straffen zijn toegekend aan enige partij, zullen zij geboekt
worden als straf-extras. Zie Wet 42.17 (Strafruns).
Runs voor de battende partij volgens 3(b) hierboven zullen worden toegerekend aan de
slagman indien de bal geslagen is door het bat, maar anders aan het totaal van Byes, Leg
Byes, No Balls of Wijde Ballen, naar het geval moge zijn.

WET 21

HET RESULTAAT

1.

Een Overwinning - twee-innings wedstrijd
De partij die een totaal aantal runs heeft gescoord dat het totaal van de twee voltooide
innings van de tegenpartij te boven gaat, zal de wedstrijd winnen. Merk ook op 6 hieronder.
Een verbeurdgegeven innings dient te tellen als een voltooide innings. Zie Wet 14 (Geslotenverklaring en verbeurdgeving).

2.

Een Overwinning - één-innings wedstrijd
De partij die in haar ene innings een totaal aantal runs heeft gescoord dat het totaal van de
tegenpartij in haar ene voltooide innings te boven gaat, zal de wedstrijd winnen. Merk ook
op 6 hieronder.

3.

Scheidsrechters kennen een wedstrijd toe
(a) Een wedstrijd zal verloren worden door een partij die
ofwel
(i)
de nederlaag erkent
danwel
(ii) naar de mening van de scheidsrechters weigert te spelen
en de scheidsrechters zullen de wedstrijd toekennen aan de andere partij.
(b) Indien een scheidsrechter van mening is dat een handeling van enige speler of spelers
een weigering zou kunnen vormen door één der partijen om te spelen, dan zullen de
scheidsrechters gezamenlijk de oorzaak van de handeling vaststellen. Indien zij dan
gezamenlijk besluiten dat deze handeling inderdaad een weigering vormt om te spelen
door één partij, zullen zij in die zin de aanvoerder van die partij verwittigen. Indien de
aanvoerder volhardt in de handeling zullen de scheidsrechters de wedstrijd toekennen
in overeenstemming met (a)(ii) hierboven.
(c) Indien enige handeling als bedoeld in (b) hierboven plaatsvindt nadat het spel is
aangevangen en geen weigering vormt om te spelen,
(i)
zal de verloren speeltijd geteld worden vanaf het begin van de handeling tot het
spel hervat wordt, behoudens Wet 15.5 (Wijziging van afgesproken tijdstippen
voor pauzes).
(ii) zal het tijdstip voor de sluiting van het spel op die dag met deze tijdsduur
uitgesteld worden, behoudens Wet 3.9 (Opschorting van het spel wegens
ongunstige omstandigheden van terrein, weer of licht).
(iii) zullen, indien toepasselijk, gedurende het laatste uur van de wedstrijd geen
overs worden afgetrokken alleen wegens deze tijdsduur.
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4.

Een Tie
Het resultaat van een wedstrijd zal een Tie zijn wanneer de scores gelijk zijn bij de afsluiting
van het spel, maar alleen wanneer de partij die het laatst bat haar innings heeft voltooid.

5.

Een Draw
Een wedstrijd die is afgesloten als gedefinieerd in Wet 16.9 (Afsluiting van de wedstrijd)
zonder beslist te zijn op enige van de wijzen vermeld in 1, 2, 3 of 4 hierboven, zal tellen als
een Draw.

6.

De winnende slag of extra’s
(a) Zo gauw een resultaat bereikt is, als gedefinieerd in 1, 2, 3 of 4 hierboven, is de
wedstrijd ten einde. Niets dat daarna gebeurt, behalve als vermeld in Wet 42.17(b),
wordt beschouwd als een deel ervan. Merk ook op 9 hieronder.
(b) De partij die het laatst bat zal voldoende runs gescoord hebben om te winnen, alleen
indien haar totaal aantal runs voldoende is zonder daarbij inbegrepen enige runs die
voltooid werden voor de uitwijzing van de slagman middels de voltooiing van een
vang danwel middels de verhindering van een vang.
(c) Indien een grensslag gescoord wordt voordat de batslieden voldoende runs hebben
voltooid om de wedstrijd te winnen, dan zal het geheel van de grensslag-toeslag
toegerekend worden aan het totaal van de partij en, in het geval van een slag met het
bat, aan de score van de slagman.

7.

Verklaring van resultaat
Indien de partij die het laatst bat de wedstrijd wint zonder al haar wickets te verliezen, wordt
het resultaat vermeld als een overwinning met het aantal wickets dat op dat moment nog zou
kunnen vallen.
Indien de partij die het laatst bat al haar wickets heeft verloren, maar – als gevolg van de
toekenning van 5 strafruns aan het eind van de wedstrijd - een totaal heeft gescoord dat het
totaal van de tegenpartij te boven gaat, dan wordt het resulaat vermeld als een overwinning
voor die partij met strafruns.
Indien die partij wint die het laatst veldspel verricht, wordt het resultaat vermeld als een
overwinning met runs.
Indien de wedstrijd beslist wordt door één partij die de nederlaag erkent danwel weigert te
spelen, zal het resultaat vermeld worden als een ‘Wedstrijd Gewonnen Gegeven’ ( Match
Conceded) danwel een ‘Wedstrijd Toegekend’ ( Match Awarded), wat ook het geval moge
zijn.

8.

Juistheid van resultaat
Enige beslissing wat betreft de juistheid van de scores zal de verantwoordelijkheid zijn van
de scheidsrechters. Zie Wet 3.15 (Juistheid van de scores).

9.

Fouten in het boeken
Indien, nadat de scheidsrechters en spelers het veld hebben verlaten in de veronderstelling
dat de wedstrijd is afgesloten, de scheidsrechters ontdekken dat in het boeken een fout is
voorgevallen die het resultaat beïnvloedt, dan, behoudens 10 hieronder, zullen zij de
volgende procedure volgen.
(a) Indien, als de spelers het veld verlaten, de partij die het laatst bat haar innings niet
heeft voltooid, en
ofwel
(i)
het aantal nog te bowlen overs in het laatste uur niet voltooid is,
danwel
(ii) het afgesproken tijdstip van beëindiging niet bereikt is,
dan, tenzij één partij de nederlaag erkent, zullen de scheidsrechters bevelen dat het
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spel hervat wordt.
Indien de omstandigheden het toestaan, zal het spel dan voortduren totdat het
voorgeschreven aantal overs voltooid is en de overblijvende tijd verlopen is, tenzij
eerder een resultaat bereikt is. Het aantal overs en/of de overblijvende tijd zullen als
uitgangspunt genomen worden zoals zij waren toen de spelers het veld verlieten; geen
rekening zal gehouden worden met de tijdsduur tussen dat ogenblik en de hervatting
van het spel.
Indien, wanneer de spelers het veld verlaten, de overs voltooid zijn en “Tijd” bereikt
is, danwel indien de partij die het laatst bat haar innings heeft voltooid, zullen de
scheidsrechters terstond beide aanvoerders verwittigen omtrent de noodzakelijke
verbeteringen die aangebracht dienen te worden aan de scores en aan het resultaat.

Resultaat niet te wijzigen
Wanneer de scheidsrechters eenmaal met de scorers de juistheid van de scores bij de
afsluiting van de wedstrijd hebben overeengestemd - zie Wetten 3.15 (Juistheid van de
scores) en 4.2 (Juistheid van de scores) -, kan het resultaat daarna niet worden gewijzigd.

WET 22

DE OVER

1.

Aantal ballen
De bal zal gebowld worden beurtelings vanaf elk wicket in overs bestaande uit 6 ballen.

2.

Aanvang van een over
Een over is begonnen wanneer de bowler zijn aanloop begint danwel, indien hij geen
aanloop heeft, zijn bowlingactie (delivery action) voor de eerst te bowlen bal (delivery) van
die over.

3.

De uitroep “Over”
Wanneer 6 ballen zijn gebowld, anders dan die welke niet in de over geteld dienen te worden
en op het moment dat de bal dood raakt - zie Wet 23 (Dode Bal) - zal de scheidsrechter
“Over” roepen voordat hij het wicket verlaat.

4.

Ballen die niet in de over meetellen
(a) Een bal zal niet tellen als één van de 6 ballen van de over tenzij de bal is gebowld,
zelfs al kan een batsman uitgewezen worden of enig ander incident voorvallen voordat
de bal gebowld wordt.
(b) Een bal die gebowld wordt door de bowler zal niet tellen als één van de 6 ballen van
de over,
(i)
indien de bal dood wordt geroepen, danwel als dood beschouwd dient te
worden, voordat de slagman een kans heeft gehad de bal te spelen. Zie Wet 23
(Dode Bal).
(ii) indien het een No Ball is. Zie Wet 24 (No Ball).
(iii) indien het een Wijd is. Zie Wet 25 (Wijde Bal).
(iv) indien de bal dood wordt verklaard in de omstandigheden van Wet (23.3(b)(vi)
(De scheidsrechter roept en signaleert “Dode bal”).
(v) wanneer 5 strafruns worden toegekend aan de battende partij onder enige van de
Wetten 2.6 (Speler keert terug zonder toestemming), 41.2 (De bal in het veld
onderscheppen), 42.4 (Opzettelijke poging de slagman af te leiden) of 42.5
(Opzettelijk de batsman afleiden of hinderen).
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5.

Een scheidsrechter vertelt zich
Indien een scheidsrechter het aantal ballen verkeerd telt, zal de over van kracht blijven als
door de scheidsrechter geteld.

6.

Bowler verandert van eind
Het zal een bowler zo vaak als gewenst toegestaan worden van eind te wisselen, op
voorwaarde alleen dat hij in dezelfde innings niet achtereenvolgens twee overs, of delen
daarvan, bowlt.

7.

Een over afronden
(a) Anders dan aan het einde van een innings, zal een bowler een over in voortgang
afronden tenzij hij daartoe niet in staat raakt, danwel geschorst wordt onder enige van
de Wetten 17.1 (Oefenen op het veld), 42.7 (Gevaarlijk en onsportief bowlen - actie
door de scheidsrechter), 42.9 (Tijdverspilling door de veldpartij) of 42.12 (Bowler rent
op de beschermde zone na de bal gebowld te hebben).
(b) Indien om enige reden, anders dan het einde van een innings, een over onvoltooid is
gelaten bij de aanvang van een pauze of onderbreking van het spel, zal de over
voltooid worden bij de hervatting van het spel.

8.

Bowler niet in staat of geschorst tijdens een over
Indien om enige reden een bowler niet in staat raakt om te bowlen terwijl hij aanloopt om de
eerste bal van een over te bowlen, danwel niet in staat raakt ofwel geschorst wordt
gedurende een over, dan zal de scheidsrechter “Dode bal” roepen en sign aleren. Een andere
bowler zal de over vanaf hetzelfde eind voltooien, op voorwaarde dat hij niet in één innings
achtereenvolgens twee overs, of delen daarvan, bowlt.

WET 23
1.

DODE BAL

De bal is dood
(a) De bal raakt dood wanneer
(i)
de bal tenslotte in de handen van de wicketkeeper of bowler tot rust komt.
(ii) een grensslag gescoord wordt. Zie Wet 19.3 (Een grensslag scoren).
(iii) een batsman uitgewezen wordt.
(iv) de bal bekneld (trapped) raakt tussen het bat en de persoon van een batsman
ofwel tussen onderdelen van diens kleding of uitrusting, ongeacht of de bal
gespeeld werd of niet.
(v) de bal komt vast te zitten (lodges) in de kleding of uitrusting van een batsman of
de kleding van een scheidsrechter, ongeacht of de bal gespeeld werd of niet.
(vi) de bal komt vast te zitten in een beschermende helm gedragen door een lid van
de veldpartij.
(vii) er een schending plaatsvindt van ofwel Wet 41.2 (De bal in het veld
onderscheppen) danwel Wet 41.3 (Beschermende helmen van de veldpartij).
(viii) er sprake is van een toekenning van strafruns volgens Wet 2.6 (Speler die
zonder toestemming terugkeert).
(ix) “Verloren bal” wordt geroepen. Zie Wet 20 (Verloren Bal).
(x) de scheidsrechter roept “Over” of “Tijd”.
(b) De bal zal beschouwd worden dood te zijn wanneer het de scheidsrechter aan het
bowlerseind duidelijk is dat de veldpartij en beide batslieden aan het wicket zijn
opgehouden de bal te beschouwen als in het spel te zijn.
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2.

De bal komt tenslotte tot rust
Of de bal tenslotte tot rust is gekomen of niet, is een zaak die alleen de scheidsrechter beslist.

3.

De scheidsrechter roept en signaleert “Dode bal”
(a) Wanneer de bal dood is geraakt volgens 1 hierboven, kan de scheidsrechter aan het
bowlerseind “Dode bal” roepen, indien het noodza kelijk is de spelers daarvan op de
hoogte te stellen.
(b) Eén der beide scheidsrechters zal “Dode bal” roepen en signaleren wanneer
(i)
hij ingrijpt in een geval van onsportief spel.
(ii) een ernstige blessure van een speler of scheidsrechter voorvalt.
(iii) hij zijn normale positie verlaat om te overleggen.
(iv) wanneer één of beide bails van het wicket van de slagman valt/vallen voordat
deze de mogelijkheid heeft de bal te spelen.
(v) hij overtuigd is dat om een gepaste reden de slagman niet gereed is voor het
bowlen van de bal en, indien de bal gebowld is, geen poging onderneemt de bal
te spelen.
(vi) de slagman afgeleid is door enig geluid of enige beweging danwel op enige
andere wijze, terwijl hij zich voorbereidt op de ontvangst van een bal, danwel
een bal ontvangt. Dit zal van toepassing zijn ongeacht of de bron van de
afleiding binnen het spel danwel erbuiten ligt. Merk echter op de bepalingen
van Wet 42.4 (Opzettelijke poging de slagman af te leiden).
De bal zal niet tellen als één van de over.
(vii) de bowler per ongeluk de bal laat vallen voorafgaand aan het bowlen.
(viii) de bal niet de hand van de bowler verlaat om enige reden anders dan een poging
de partner van de slagman uit te runnen voordat hij begint aan zijn bowlingpas
(delivery stride). Zie Wet 42.15 (Bowler probeert de partner Run Out te krijgen
alvorens te bowlen).
(ix) wanneer van hem verlangd wordt zulks te doen volgens enige van de Wetten.

4.

De bal houdt op dood te zijn
De bal houdt op dood te zijn - dat wil zeggen, de bal komt in het spel - wanneer de bowler
begint aan zijn aanloop danwel, indien hij geen aanloop heeft, aan zijn bowlingactie.

5.

Te ondernemen handelingen bij de uitroep “Dode bal”
(a) Een bal dient niet geteld te worden als één van de over indien de bal dood raakt
danwel als dood beschouwt dient te worden, voordat de slagman een kans gehad heeft
de bal te spelen.
(b) Indien de bal dood raakt danwel als dood beschouwd dient te worden nadat de
slagman een mogelijkheid heeft gehad de bal te spelen, behalve in de omstandigheden
van 3(vi) hierboven en Wet 42.4 (Opzettelijke poging de slagman af te leiden), dan zal
geen extra te bowlen bal toegestaan worden tenzij “No ball” of “Wijde bal” geroepen
is.

WET 24
1.

NO BALL

Wijze van bowlen
(a) De scheidsrechter dient vast te stellen of de bowler de bedoeling heeft rechtshandig
danwel linkshandig, en ‘over’ danwel ‘rond’ het wicket te bowlen, en de slagman
desbetreffend op de hoogte te stellen.
Het is onsportief indien de bowler nalaat de scheidsrechter te verwittigen omtrent een
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wijziging in zijn wijze van bowlen. In dit geval zal de scheidsrechter “No ball” roepen
en signaleren.
Onderarms bowlen zal niet toegestaan worden tenzij middels speciale afspraak
voorafgaand aan de wedstrijd.

2.

Geldig bowlen - de arm
Om geldig (fair) te zijn ten aanzien van de arm, mag de bal niet worden gegooid. Zie 3
hieronder.
Hoewel het de primaire verantwoordelijkheid van de scheidsrechter aan het slagmanseind is
om zich in dit opzicht te vergewissen van de geldigheid van een gebowlde bal, staat er niets
in deze Wet dat de scheidsrechter aan het bowlerseind ervan weerhoudt “No ball” te roepen
en signaleren, indien hij van mening is dat de bal gegooid werd.
(a) Indien, naar de mening van één der beide scheidsrechters, de bal is gegooid, zal hij
(i)
“No ball” roepen en signaleren.
(ii) de bowler vermanen wanneer de bal dood is. Deze vermaning zal gedurende de
gehele innings van toepassing zijn.
(iii) de andere scheidsrechter, de batslieden aan het wicket, de aanvoerder van de
veldpartij en, zo gauw als doenlijk, de aanvoerder van de battende partij
verwittigen omtrent wat is voorgevallen.
(b) Indien één der beide scheidsrechters van mening is dat na zulke vermaning een
volgende bal door dezelfde bowler in die innings gegooid wordt, zal de betreffende
scheidsrechter de procedure beschreven in (a) hierboven herhalen, aan de bowler
aangevend dat dit de laatste waarschuwing is. Deze waarschuwing zal eveneens
gedurende de gehele innings van toepassing zijn.
(c) Indien één der beide scheidsrechters van mening is dat een volgende bal door dezelfde
bowler in die innings gegooid is,
(i)
zal de betreffende scheidsrechter “No ball” roepen en signaleren. Wanneer de
bal dood is, zal hij de andere scheidsrechter, de batslieden aan het wicket en, zo
gauw als doenlijk, de aanvoerder van de battende partij verwittigen omtrent wat
is voorgevallen.
(ii) zal de scheidsrechter aan het bowlerseind de aanvoerder van de veldpartij
opdracht geven terstond de bowler ‘af te zetten’ ( take off). De over zal voltooid
worden door een andere bowler, die noch de voorgaande over zal hebben
gebowld, noch zal worden toegestaan de volgende over te bowlen.
De bowler die aldus is afgezet zal in die innings niet meer bowlen.
(iii) zullen de scheidsrechters gezamenlijk het voorval zo spoedig mogelijk
rapporteren aan het Bestuur van de veldpartij en enig voor de wedstrijd
verantwoordelijk Bestuurslichaam, die tegen de betreffende aanvoerder en
bowler zodanige actie zullen ondernemen als passend wordt geacht.

3.

Definitie van geldige bal - de arm
Een bal wordt geldig (fairly) gebowld wat betreft de arm, indien, wanneer de arm van de
bowler eenmaal het niveau van de schouder bereikt heeft tijdens de bowlingswing, het
ellebooggewricht niet deels of volledig wordt gestrekt (straightened) vanaf dat punt totdat de
bal de hand heeft verlaten. Deze definitie zal een bowler er niet van weerhouden in de
bowlingswing zijn pols te buigen (flexing) of draaien (rotating).

4.

Bowler gooit naar het slagmanseind alvorens te bowlen
Indien de bowler de bal in de richting het slagmanseind gooit voordat hij aan zijn bowlingpas
begint, zal één der beide scheidsrechters “No ball” roepen en signaleren. Zie Wet 42.16
(Batslieden stelen een run). Echter, de procedure vermeld in 2 hierboven, van vermaning,
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verwittiging, laatste waarschuwing, actie tegen de bowler en rapportage, zal niet van
toepassing zijn.
5.

Geldig bowlen - de voeten
Om geldig te zijn ten aanzien van de voeten, moet bij de bowlingpas
(i)
de achterste voet van de bowler binnen de returnrand landen zonder die te raken.
(ii) de voorste voet van de bowler, met enig deel van de voet hetzij aan de grond
(grounded) hetzij in de lucht (raised), achter de poppingrand landen.
Indien de scheidsrechter aan het bowlerseind niet overtuigd is dat aan deze beide
voorwaarden voldaan is, zal hij “No ball” roepen en signaleren.

6.

De bal stuit meer dan twee maal of rolt over de grond
De scheidsrechter aan het bowlerseind zal “No ball” roepen en signaleren indien een bal,
waarvan hij van mening is dat die gebowld is, zonder eerder het bat of de persoon van de
slagman geraakt te hebben, en voordat de bal de poppingrand bereikt,
ofwel
(i)
meer dan twee keer stuit
danwel
(ii) langs de grond rolt.

7.

De bal komt tot rust voor het wicket van de slagman
Indien een bal die door de bowler gebowld is tot rust komt voor de lijn van het wicket van de
slagman, zonder het bat of de persoon van de slagman geraakt te heben, zal de scheidsrechter
“No ball” roepen en signaleren en terstond “Dode bal” ro epen en signaleren.

8.

De uitroep “No ball” voor overtreding van andere Wetten
Naast de gevallen hierboven, zal een scheidsrechter “No ball” roepen en signaleren als
vereist door de volgende Wetten.
Wet 40.3 - Positie van de wicketkeeper
Wet 41.5 - Beperking van veldspelers aan de on-zijde
Wet 41.6 - Veldspelers mogen de pitch niet te dicht benaderen
Wet 42.6 - Gevaarlijk en onsportief bowlen
Wet 42.7 - Gevaarlijk en onsportief bowlen - actie door de scheidsrechter
Wet 42.8 - Opzettelijk bowlen van hoge, vol gemikte ballen.

9.

Herroeping van een uitroep “No ball”
Een scheidsrechter zal de uitroep “No ball” herroepen indien de bal om enige reden de hand
van de bowler niet verlaat.

10.

No ball gaat boven Wijd
Een uitroep “No ball” zal de uitroep “Wi jde bal” te allen tijde te niet doen ( over-ride). Zie
Wet 25.1 (Beoordeling van een Wijd) en 25.3 (De uitroep en signalering van een Wijd).

11.

Bal niet dood
De bal raakt niet dood bij de uitroep “No ball”

12.

Straf voor een No Ball
Een straf van één run zal ogenblikkelijk bij de uitroep “No ball” toegekend worden. Tenzij
de uitroep wordt herroepen, zal deze straf van kracht blijven, zelfs indien de batsman wordt
uitgewezen. De strafrun telt benevens enige andere gescoorde runs, enige grensslag-toeslag
en enige andere toegekende straffen.
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13.

Runs ten gevolge van een No Ball - hoe te boeken
De straf van één run voor een No Ball zal geboekt worden als een No Ball extra. Indien
andere strafruns aan één der beide partijen zijn toegekend, zullen deze geboekt worden als
beschreven in Wet 42.17 (Strafruns). Enige door de batslieden voltooide runs danwel een
grensslag-toeslag zullen worden toegerekend aan de slagman indien de bal geslagen is door
het bat; anderszins zullen zij eveneens geboekt worden als No Ball extra’s.
Behalve enige toekenning van een straf van 5 runs, zullen alle runs die het gevolg zijn van
een No Ball tegen de bowler aangerekend worden, hetzij als No Ball extra’s hetzij de
slagman toegerekend.

14.

No ball wordt niet meegeteld
Een No Ball zal niet tellen als één van de over. Zie Wet 22.4 (Ballen die niet in de over
meetellen).

15.

Uit van een No ball
Wanneer “No ball” geroepen is, zal geen van beide batslieden uit zijn volgens enige van de
Wetten, met uitzondering van 33 (De bal met de hand gespeeld), 34 (De bal twee maal
geslagen), 37 (Obstructie van de veldpartij door een batsman) of 38 (Run Out).

WET 25

WIJDE BAL

1.

Beoordeling van een Wijd
(a) Indien de bowler een bal bowlt die niet een No Ball is, zal de scheidsrechter de bal als
een Wijd beoordelen indien, volgens de definitie in (b) hieronder, naar zijn mening de
bal ‘wijd’ van de slagman waar hij staat voorbijgaat, en tevens hem wijd voorbij zou
zijn gegaan als hij in een normale verdedigende houding (guard position) had gestaan.
(b) De bal zal beschouwd worden als wijd van de slagman voorbij te gaan, tenzij de bal
voor hem voldoende in diens bereik (reach) is geweest om in staat te zijn geweest de
bal met zijn bat te slaan door middel van een normale cricketslag.

2.

De bal is geen Wijd
De scheidsrechter zal een bal niet beoordelen als een Wijd
(a) indien de slagman, door te bewegen,
ofwel
(i)
veroorzaakt dat de bal wijd van hem voorbijgaat, als gedefinieerd
in 1(b) hierboven
danwel
(ii) de bal voldoende binnen zijn bereik brengt om in staat te zijn de
bal met zijn bat te slaan door middel van een normale cricketslag.
(b) indien de bal het bat of de persoon van de slagman raakt.

3.

De uitroep en signalering van “Wijde bal”
(a) Indien de scheidsrechter een gebowlde bal beoordeelt als een Wijd, zal hij “Wijde bal”
roepen en signaleren zo gauw als de bal het wicket van de slagman voorbijgaat. De bal
zal echter beschouwd worden als een Wijd geweest te zijn vanaf het ogenblik van het
bowlen, zelfs al kan er niet “Wijde ba l” geroepen worden totdat de bal het wicket van
de slagman voorbijgaat.
(b) De scheidsrechter zal de uitroep “Wijde bal” herroepen indien er dan enig contact is
tussen de bal en het bat of de persoon van de slagman.
(c) De scheidsrechter zal de uitroep “Wijde bal” herroepen indien bij een gebowlde bal
“No ball” wordt geroepen. Zie Wet 24.10 (No Ball gaat boven Wijd).
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4.

Bal niet dood
De bal raakt niet dood bij de uitroep “Wijde bal”.

5.

Straf voor een Wijd
Een straf van één run zal ogenblikkelijk toegekend worden bij de uitroep “Wijde bal”. Tenzij
de uitroep wordt herroepen (zie 3 hierboven), zal deze straf van kracht blijven zelfs indien
een batsman wordt uitgewezen, en zal tellen benevens enige andere gescoorde runs, enige
grensslag-toeslag en enige andere toegekende straffen.

6.

Runs ten gevolge van een Wijd - hoe te boeken
Alle runs die door de batslieden zijn voltooid danwel een grensslag-toeslag, tezamen met de
straf voor een Wijd, zullen geboekt worden als Wijde Ballen. Behalve enige toekenning van
een straf van 5 runs zullen alle runs die het gevolg zijn van een Wijd tegen de bowler worden
aangerekend.

7.

Wijd wordt niet meegeteld
Een Wijd zal niet tellen als één van de over. Zie Wet 22.4 (Ballen die niet in de over
meetellen).

8.

Uit van een Wijd
Wanneer “Wijde bal” is geroepen, zal geen van beide batslieden uit zijn volgens enige van
de Wetten, met uitzondering van 33 (De bal met de hand gespeeld), 35 (Geraakt wicket), 37
(Obstructie van de veldpartij door een batsman), 38 (Run Out) of 39 (Gestumpt).

WET 26

BYE EN LEG BYE

1.

Byes
Indien de bal, niet zijnde een No Ball of een Wijd, de slagman voorbijgaat zonder diens bat
of persoon te raken, zullen alle runs die door de batslieden voltooid worden, danwel een
grensslag-toeslag als Byes aan de battende partij toegerekend worden.

2.

Leg Byes
(a) Indien een door de bowler gebowlde bal eerst de persoon van de slagman raakt,
worden runs alleen gescoord indien de scheidsrechter ervan overtuigd is, dat de
slagman
ofwel
(i)
heeft geprobeerd de bal met zijn bat te spelen,
danwel
(ii) heeft geprobeerd te voorkomen dat hij door de bal geraakt werd.
Indien de scheidsrechter ervan overtuigd is dat aan één van deze beide voorwaarden
voldaan is, en indien de bal niet vervolgens contact maakt met het bat, worden door de
batslieden voltooide runs danwel een grensslag-toeslag aan de battende partij
toegerekend,als in (b).
Merk echter ook op de voorzieningen van Wetten 34.3 (Bal meer dan eens geldig
geslagen) en 34.4 (Toegestane runs van een bal geldig meermaals geslagen).
(b)

De runs in (a) hierboven worden,
(i)
indien de gebowlde bal geen No Ball is, gescoord als Leg Byes; en
(ii) indien “No ball” geroepen is, tezamen met de straf voor de No Ball, gescoord
als No Ball Extras.
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Leg Byes niet toe te kennen
Indien, onder de omstandigheden van 2(a) hierboven, de scheidsrechter van mening is dat
aan geen van de beide voorwaarden (i) en (ii) is voldaan, dan zullen Leg Byes niet worden
toegekend. De battende partij zal geen runs ten gevolge van die gebowlde bal toegerekend
krijgen, behalve de ene run straf voor een No Ball indien van toepassing. Daarenboven
zullen geen andere straffen worden toegekend aan de battende partij wanneer de bal dood is.
Zie Wet 42.17 (Strafruns). De volgende procedure zal worden gevolgd.
(a) Indien de batslieden geen run proberen te scoren maar de bal bereikt de begrenzing,
zal de scheidsrechter “Dode bal” roepen en signaleren, en zal de grensslag afkeuren.
(b) Indien de batslieden runs proberen te scoren en indien
(i)
geen van beide batslieden wordt uitgewezen en de bal niet dood raakt om enige
andere reden, zal de scheidsrechter “Dode bal” roepen en signaleren zo gauw
als één run voltooid is danwel de bal de begrenzing bereikt. De batslieden zullen
naar hun oorspronkelijke einden terugkeren. De run of grensslag zal worden
afgekeurd.
(ii) een batsman wordt uitgewezen, ofwel de bal dood raakt om enige andere reden,
voordat één run voltooid is of de bal de begrenzing bereikt, zullen alle
bepalingen van de Wetten van toepassing zijn, behalve dat geen runs en geen
straffen aan de battende partij toegerekend zullen worden, anders dan de straf
voor een No Ball indien van toepassing.

WET 27

APPELLEREN

1.

Scheidsrechter mag batsman niet uit geven zonder een appèl
Geen der beide scheidsrechters zal een batsman uit geven, hoewel hij volgens de Wetten uit
kan zijn, tenzij er op de scheidsrechter een appèl is gedaan door de veldpartij. Dit zal een
batsman die volgens enige van de Wetten uit is, niet beletten zijn wicket te verlaten zonder
dat er een appèl gemaakt is. Merk echter op de bepalingen van 7 hieronder.

2.

Batsman uitgewezen
Een batsman is uitgewezen indien
ofwel
(a) hij wordt uit gegeven door een scheidsrechter, op appèl
danwel
(b) hij uit is krachtens enige van de Wetten en zijn wicket verlaat als in 1
hierboven.

3.

Tijdsduur waarbinnen appèl mogelijk is
Om geldig te zijn moet een appèl gemaakt worden alvorens de bowler, teneinde de volgende
bal te bowlen, begint aan zijn aanloop danwel, indien hij geen aanloop heeft, aan zijn
bowlingactie, en voordat “Tijd” geroepen is.
De uitroep “Over” maakt een appèl dat voorafgaand aan het begin van de volgende over
gemaakt wordt niet ongeldig, op voorwaarde dat “Tijd” niet geroepen is. Zie Wetten 16.2
(De uitroep “Tijd”) en 22.2 (Aanvang van een over).

4.

Appèl “How’s That?”
Een appèl “How’s That?” dekt alle methoden van uit te zijn.

5.

Appèls beantwoorden
De scheidsrechter aan het bowlerseind zal alle appèls beantwoorden, behalve die welke
voortkomen uit enige van de Wetten 35 (Geraakt wicket), 38 (Run Out) of 39 (Gestumpt),
wanneer zulks voorvalt aan het wicket van de slagman. Een beslissing Niet Uit door één
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scheidsrechter zal de andere scheidsrechter er niet van weerhouden een beslissing te geven,
op voorwaarde dat elke scheidsrechter alleen kwesties binnen diens jurisdictie in aanmerking
neemt.
Wanneer een batsman “Niet uit” is gegeven, kan elk der beide scheidsrechters, ieder binnen
zijn jurisdictie, een volgend appèl beantwoorden op voorwaarde dat het gemaakt wordt in
overeenstemming met 3 hierboven.
6.

Overleg door scheidsrechters
Elke scheidsrechter zal appèls beantwoorden over zaken die binnen zijn eigen jurisdictie
vallen. Indien een scheidsrechter twijfelt over enige kwestie voor de waarneming waarvan de
andere scheidsrechter zich in een betere positie kan hebben bevonden, zal hij met de laatste
overleggen omtrent de feiten van de kwestie en dan zijn beslissing geven. Indien na zulk
overleg nog steeds twijfel overblijft, zal de beslissing luiden “Niet uit”.

7.

Batsman verlaat zijn wicket onder een misvatting
Een scheidsrechter zal ingrijpen indien hij overtuigd is dat een batsman die niet uit is
gegeven, zijn wicket heeft verlaten in de waan dat hij uit is. De scheidsrechter die ingrijpt zal
“Dode bal” roep en en signaleren om enige verdere handeling van de veldpartij te voorkomen
en zal de batsman terugroepen.

8.

Intrekking van een appèl
De aanvoerder van de veldpartij kan een appèl slechts intrekken met de toestemming van de
scheidsrechter binnen wiens jurisdictie het appèl valt en voordat de uitgaande batsman het
speelveld heeft verlaten. Indien zulke toestemming is gegeven zal de betreffende
scheidsrechter, indien van toepassing, zijn beslissing herroepen en de batsman terugroepen.

9.

De beslissing van de scheidsrechter
Een scheidsrechter kan zijn beslissing wijzigen op voorwaarde dat zodanige wijziging
prompt wordt gemaakt. Afgezien hiervan is de beslissing van een scheidsrechter, wanneer
die eenmaal genomen is, onherroepelijk.

WET 28
1.

HET WICKET LIGT NEER

Wicket neergelegd
(a) Het wicket is neergelegd (put down) indien een bail volledig is verwijderd van de
bovenkant van de stumps, danwel een stump uit de grond is geslagen door
(i)
de bal.
(ii) het bat van de slagman, ongeacht of hij het vasthoudt of heeft losgelaten.
(iii) de persoon van de slagman danwel enig deel van diens kleding of uitrusting dat
van diens persoon los raakt.
(iv) een veldspeler, met diens hand of arm, op voorwaarde dat de bal vastgehouden
wordt in de hand of handen aldus gebruikt, danwel in de hand van de arm aldus
gebruikt.
Het wicket is eveneens neergelegd indien een veldspeler een stump uit de grond
trekt op dezelfde wijze.
(b) De verstoring van een bail, al dan niet tijdelijk, zal niet de volledige verwijdering
daarvan van de bovenkant van de stumps vormen, maar indien een bail in zijn val
komt vast te zitten (lodges) tussen twee van de stumps, zal dit beschouwd worden als
volledige verwijdering.
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2.

Eén bail eraf
Indien één bail ‘eraf’ ligt, zal het ten behoeve va n het neerleggen van het wicket voldoende
zijn om de overgebleven bail te verwijderen, ofwel om enige van de drie stumps uit de grond
te slaan of trekken, op enige van de wijzen als vermeld in 1 hierboven.

3.

Het wicket herstellen
Indien het wicket is ‘gebroken’ of neergelegd terwijl de bal in het spel is, zal de
scheidsrechter het wicket niet herstellen tot de bal dood is. Zie Wet 23 (Dode Bal). Elke
veldspeler echter kan
(i)
een bail of de bails terugplaatsen op de bovenkant van de stumps.
(ii) één of meer stumps terugplaatsen in de grond waar het wicket oorspronkelijk stond.

4.

Afzien van het gebruik van de bails
Indien de scheidsrechters hebben afgesproken af te zien van het gebruik van de bails, in
overeenstemming met Wet 8.5 (Afzien van het gebruik van de bails), is de beslissing wat
betreft de vraag of het wicket is neergelegd, er één die de betrokken scheidsrechter dient te
nemen.
(a) Na een beslissing om te spelen zonder bails, is het wicket neergelegd indien de
betrokken scheidsrechter ervan overtuigd is dat het wicket is geraakt door de bal, door
het bat van de slagman, diens persoon, ofwel onderdelen van diens kleding of
uitrusting die van zijn persoon afgescheiden zijn geraakt als beschreven in 1(a)(ii)
ofwel 1(a)(iii) hierboven, danwel door een veldspeler met de hand die de bal vasthoudt
ofwel de arm van de hand die de bal vasthoudt.
(b) Indien het wicket reeds is gebroken danwel neergelegd, zal (a) hierboven van
toepassing zijn op enige stump of stumps die zich nog in de grond bevinden. Elke
veldspeler kan een stump of stumps terugplaatsen, in overeenstemming met 3
hierboven, teneinde een mogelijkheid te hebben het wicket neer te leggen.

WET 29

BATSMAN BUITEN ZIJN GROND

1.

Wanneer buiten zijn grond
Een batsman zal beschouwd worden als zich buiten zijn grond te bevinden tenzij zijn bat
ofwel enig deel van diens persoon de grond raakt achter de poppingrand aan dat eind.

2.

Welke is de grond van een batsman
(a) Indien slechts één batsman zich binnen ‘een grond’ bevindt
(i)
is dat zijn grond.
(ii) blijft dat zijn grond zelfs indien hij daar later vergezeld wordt door de andere
batsman.
(b) Indien beide batslieden zich in dezelfde grond bevinden en één van hen vervolgens die
grond verlaat, is (a)(i) hierboven van toepassing.
(c) Indien zich in geen van beide gronden een batsman bevindt, dan behoort elke grond
tot welke ook van de batslieden die zich er dichterbij bevindt, ofwel, indien de
batslieden zich op gelijke hoogte bevinden, tot welke ook die zich er dichterbij bevond
direct voorafgaand aan hun zich op gelijke hoogte gaan bevinden (drawing level).
(d) Indien een grond aan één batsman toebehoort, dan, tenzij er sprake is van een slagman
met renner, behoort de andere grond toe aan de andere batsman, ongeacht diens
positie.
(e) Wanneer een batsman met renner slagman is, is diens grond altijd de grond aan het
wicketkeeperseind. Echter, (a), (b), (c), en (d) hierboven zullen nog steeds van
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toepassing zijn, maar alleen op de renner en de partner, zodat de grond ook zal
toebehoren aan ofwel de partner ofwel de renner, naargelang het geval is.
3.

Positie van de partner
De partner (non-striker) dient zich aan het bowlerseind op te stellen aan de
tegenovergestelde zijde van het wicket ten opzichte van de zijde waarvandaan de bal
gebowld wordt, tenzij een verzoek om anderszins te handelen door de scheidsrechter wordt
toegekend.

WET 30

GEBOWLD

1.

Uit, Gebowld
(a) De slagman is ‘uit, Gebowld’ indien zijn wicket wordt neergelegd door een bal door
de bowler gebowld, niet zijnde een No Ball, zelfs indien de bal eerst diens bat of
persoon raakt.
(b) Niettegenstaande (a) hierboven zal de slagman niet ‘uit, Gebowld’ zijn indien de bal in
contact is geweest met enige andere speler of met een scheidsrechter alvorens het
wicket te raken. De slagman is echter onderworpen aan de Wetten 33 (De bal met de
hand gespeeld), 37 (Obstructie van de veldpartij door een batsman), 38 (Run Out) en
39 (Gestumpt).

2.

Gebowld gaat voor
De slagman is ‘uit, Gebowld’ indien zijn wicket is neergelegd als in 1 h ierboven, zelfs al zou
een beslissing tegen hem wegens enige andere methode van uitwijzing gerechtvaardigd zijn.

WET 31

TIMED OUT

1.

Uit, Timed Out
(a) Tenzij “Tijd” is geroepen moet de inkomende batsman binnen 3 minuten na de val van
het voorgaande wicket in positie zijn om zijn verdedigende houding in te nemen (take
guard) of om zijn partner klaar te laten staan om de volgende bal te ontvangen. Indien
aan dit vereiste niet wordt voldaan, zal de inkomende batsman ‘uit, Timed Out’ zijn.
(b) In het geval van een aanhoudend oponthoud tijdens hetwelk geen batsman naar het
wicket komt, zullen de scheidsrechters de procedure volgen van Wet 21.3
(Scheidsrechters kennen een wedstrijd toe). Voor de toepassing van die Wet zal het
aanvangstijdstip van de handeling genomen worden als het moment dat de 3 minuten
hierboven genoemd verlopen zijn.

2.

Wicket niet op de naam van de bowler
De bowler krijgt het wicket niet toegerekend.

WET 32
1.

GEVANGEN

Uit, Gevangen
De slagman is ‘uit, Gevangen’ indien een door de bowler gebowlde bal, niet zijnde een No
Ball, diens bat raakt zonder daaraan voorafgaand in contact geweest te zijn met enig lid van
de veldpartij, en vervolgens door een veldspeler als een geldige vang vastgehouden wordt
voordat de bal de grond raakt.
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2.

Gevangen gaat voor
Indien voldaan is aan de criteria van 1 hierboven en de slagman is niet ‘uit, Bowled’, dan is
hij ‘uit, Gevangen’, zelfs al zou een beslissing tegen één der batslieden wegens enige andere
methode van uitwijzing gerechtvaardigd zijn. Runs die voorafgaand aan de voltooiing van de
vang door de batslieden voltooid zijn zullen niet geboekt worden. Merk ook op Wetten 21.6
(Winnende slag of extra’s) en 42.17(b) (Strafruns).

3.

Een geldige vang
Een vang zal beschouwd worden als geldig te zijn uitgevoerd, indien
(a) gedurende de gehele handeling van de uitvoering van de vang
(i)
enige veldspeler die met de bal in contact is, zich binnen het speelveld bevindt.
Zie 4 hieronder.
(ii) de bal op geen enkel tijdstip in contact is met enig object dat buiten de
begrenzing op de grond staat.
De handeling van ‘de vang maken’ zal beginnen vanaf het ogenblik wanneer een
veldspeler voor het eerst de bal met de hand speelt en zal eindigen wanneer een
veldspeler volledige controle verkrijgt zowel over de bal als over zijn eigen
bewegingen.
(b) de bal tegen het lichaam van de vanger is geklemd (hugged) ofwel per ongeluk in
diens kleding komt vast te zitten (lodges), of, in het geval van de wicketkeeper, in
diens beenbeschermers. Echter, het is geen geldige vang indien de bal vast komt te
zitten in een beschermende helm gedragen door een veldspeler. Zie Wet 23 (Dode
Bal).
(c) de bal niet de grond raakt, zelfs al doet de hand die de bal vasthoudt dat wel bij het
bewerkstelligen van de vang.
(d) een veldspeler de bal vangt nadat de bal meer dan eens geldig is geslagen door de
slagman, maar alleen indien de bal niet de grond heeft geraakt sinds de bal voor het
eerst werd geslagen.
(e) een veldspeler de bal vangt nadat de bal een scheidsrechter, een andere veldspeler of
de andere batsman heeft geraakt. Echter, het is geen geldige vang indien de bal een
beschermende helm heeft geraakt die door een veldspeler gedragen wordt, hoewel de
bal in het spel blijft.
(f)
een veldspeler de bal in de lucht vangt nadat hij de begrenzing heeft gekruist, op
voorwaarde dat
(i)
de speler geen enkel deel van diens persoon in contact heeft met, danwel op de
grond buiten, de begrenzing op enig moment wanneer hij met de bal in contact
is.
(ii) de bal niet de grond heeft geraakt buiten de begrenzing.
Zie Wet 19.3 (Een grensslag scoren).
(g) de bal gevangen is ‘vanaf’ ( off, na aanraking met) een hindernis binnen de begrenzing,
op voorwaarde dat vooraf niet is besloten de hindernis te beschouwen als een
begrenzing.

4.

Veldspeler bevindt zich binnen het speelveld
(a) Een veldspeler bevindt zich niet binnen het speelveld indien hij de begrenzing raakt of
enig deel van zijn persoon buiten de begrenzing de grond raakt. Zie Wet 19.3 (Een
grensslag scoren).
(b) 6 runs zullen gescoord worden indien een veldspeler
(i)
enig deel van diens persoon met de begrenzing in contact heeft, danwel met de
grond buiten de begrenzing in contact heeft, wanneer hij de bal vangt.
(ii) de bal vangt en vervolgens de begrenzing raakt danwel met enig deel van diens

De Wetten van Cricket (2000 – 2e editie 2003)

49

persoon de grond buiten de begrenzing raakt, terwijl hij de bal draagt maar
alvorens de vang te voltooien.
Zie Wetten 19.3 (Een grensslag scoren) en 19.4 (Runs toegestaan voor grensslagen).
5.

Geen runs dienen te worden geboekt
Indien de slagman wordt uitgewezen ‘Gevangen’, zullen runs die van die bal door de
batslieden voltooid worden voorafgaand aan de voltooiing van de vang, niet geboekt worden,
maar mogelijke straffen toegekend aan één van beide partijen wanneer de bal dood is, indien
van toepassing, zullen van kracht blijven. Wet 18.12(a) (Batsman keert terug naar het wicket
dat hij verlaten heeft) zal van toepassing zijn vanaf het ogenblik van de vang.

WET 33

DE BAL MET DE HAND GESPEELD

1.

Uit, De bal met de hand gespeeld
Om het even welke batsman is ‘uit, De bal met de hand gespeeld’, indien hij opzettelijk de
bal aanraakt terwijl die in het spel is, met een hand of handen die niet het bat vasthouden,
tenzij hij zulks doet met de toestemming van de tegenpartij.

2.

Niet uit De bal met de hand gespeeld
Niettegenstaande 1 hierboven, zal een batsman niet uit zijn volgens deze Wet, indien
(i)
hij de bal met de hand speelt teneinde een blessure te voorkomen.
(ii) hij zijn hand of handen gebruikt om de bal terug te bezorgen aan enig lid van de
veldpartij zonder de toestemming van die partij. Merk echter op de bepalingen van
Wet 37.4 (De bal terugbezorgen aan een lid van de veldpartij).

3.

Geboekte runs
Indien één der beide batslieden volgens deze Wet wordt uitgewezen, zullen alle runs die zijn
voltooid voorafgaand aan de overtreding, tezamen met alle straf-extra’s en de straf voor een
No Ball of Wijd, indien van toepassing, geboekt worden. Zie Wetten 18.10 (Runs geboekt
wanneer een batsman wordt uitgewezen) en 42.17 (Strafruns).

4.

Wicket niet op de naam van de bowler
De bowler krijgt het wicket niet toegerekend.

WET 34

DE BAL TWEE MAAL GESLAGEN

1.

Uit, De bal twee maal geslagen
(a) De slagman is ‘uit, De bal twee maal geslagen’, indien, terwijl de bal in het spel is, de
bal enig deel van diens persoon raakt danwel door diens bat wordt geslagen en,
voordat de bal geraakt is door een veldspeler, de slagman opzettelijk de bal wederom
slaat met diens bat of persoon, anders dan met een hand die niet het bat vasthoudt,
behalve met als enige bedoeling diens wicket af te schermen. Zie 3 hieronder en
Wetten 33 (De bal met de hand gespeeld) en 37 (Obstructie van de veldpartij door een
batsman).
(b) Voor de toepassing van deze Wet, zal ‘geslagen’ danwel ‘slaat’ omvatten elke
aanraking met de persoon van de slagman.

2.

Niet uit De bal twee maal geslagen
Niettegenstaande 1(a) hierboven, zal de slagman niet uit zijn volgens deze Wet, indien
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hij een tweede of daaropvolgende slag maakt teneinde de bal terug te bezorgen aan
enig lid van de veldpartij. Merk echter op de bepalingen van Wet 37.4 (De bal
terugbezorgen aan een lid van de veldpartij).
hij opzettelijk de bal slaat nadat de bal een veldspeler heeft geraakt. Merk echter op de
bepalen van Wet 37.1 (Uit, Obstructie van de veldpartij door een batsman).

3.

De bal meer dan eens geldig geslagen
Uitsluitend teneinde zijn wicket af te schermen en alvorens de bal is geraakt door een
veldspeler, kan de slagman op geldige wijze de bal meer dan eens slaan met diens bat danwel
met enig deel van diens persoon anders dan met een hand die niet het bat vasthoudt.
Niettegenstaande deze bepaling, mag de slagman niet voorkomen dat de bal gevangen wordt
door meer dan één slag te maken bij de verdediging van zijn wicket. Zie Wet 37.3 (Een vang
voorkomen door obstructie).

4.

Toegestane runs van een bal geldig meermaals geslagen
Wanneer de bal op geldige wijze meer dan eens is geslagen, als toegestaan in 3 hierboven,
dient uitsluitend de eerste slag in aanmerking genomen te worden bij het vaststellen of runs
toegestaan dienen te worden en hoe zij geboekt dienen te worden.
(a) Indien bij de eerste slag de scheidsrechter ervan overtuigd is, dat
ofwel
(i)
de bal eerst het bat raakte
of
(ii) de slagman probeerde de bal met zijn bat te spelen
danwel
(iii) de slagman trachtte te vermijden door de bal geraakt te worden,
dan zullen alle toepasselijke straffen worden toegestaan aan de battende partij.
(b) Indien voldaan is aan de voorwaarden van (a) hierboven, dan, indien en uitsluitend
indien zij het gevolg zijn van een doorgeschoten ingooi, zullen door de batslieden
voltooide runs danwel een grensslag-toeslag toegestaan worden, naast alle straffen die
van toepassing zijn. Deze runs zullen toegerekend worden aan de slagman indien de
eerste slag er één was met het bat. Indien de eerste slag er één was tegen de persoon
van de slagman, dan zullen zij geboekt worden als Leg Byes danwel No Ball extra’s,
naargelang passend. Zie Wet 26.2 (Leg Byes).
(c) Indien voldaan is aan de voorwaarden van (a) hierboven en er is geen sprake van een
doorgeschoten ingooi tot nadat de batslieden zijn begonnen te rennen, maar voordat
één run voltooid is,
(i)
zullen uitsluitend daaropvolgende runs danwel een grensslag toegestaan
worden. De eerste run zal voor dit doeleinde uitsluitend tellen als een voltooide
run indien de batslieden elkaar op het ogenblik van de worp niet hebben
gekruist.
(ii) zal, indien in deze omstandigheden de bal vanaf de ingooi naar de begrenzing
gaat, uitsluitend de grensslag-toeslag geboekt worden, niettegenstaande de
bepalingen van Wet 19.6 (Doorgeschoten ingooi of opzettelijke handeling van
een veldspeler).
(iii) zullen, indien de bal naar de begrenzing gaat ten gevolge van een volgende
doorgeschoten ingooi, alle runs die door de batslieden na de eerste ingooi en
voorafgaand aan deze laatste worp voltooid zijn, toegevoegd worden aan de
grensslag-toeslag. De run die in voortgang is tijdens de eerste ingooi zal
uitsluitend tellen indien de batslieden elkaar op dat ogenblik niet hebben
gekruist; de run die in voortgang is bij de laatste worp zal uitsluitend tellen
indien de batslieden elkaar op dat ogenblik gekruist hebben. Wet 18.12
(Batsman keert terug naar het wicket dat hij verlaten heeft) zal van toepassing
zijn vanaf het ogenblik van de laatste worp.
(d) Indien, naar de mening van de scheidsrechter, niet is voldaan aan enige van de
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voorwaarden in (a) hierboven, dan, ongeacht of er sprake is van een doorgeschoten
ingooi of niet, zal de battende partij van die gebowlde bal geen runs toegerekend
krijgen, behalve de straf voor een No Ball indien van toepassing. Daarenboven zullen
aan de battende partij geen andere straffen toegekend worden wanneer de bal dood is.
Zie Wet 42.17 (Strafruns).
5.

Bal meer dan eens geldig geslagen - actie van de scheidsrechter
Indien geen runs toegestaan dienen te worden, ofwel in de omstandigheden van 4(d)
hierboven, danwel omdat er geen doorgeschoten ingooi is voorgevallen, en
(a) indien de batslieden niet geprobeerd hebben te rennen maar de bal bereikt de
begrenzing, zal de scheidsrechter “Dode bal” roepen en signaleren en de grensslag
afkeuren.
(b) indien de batslieden rennen en
(i)
geen der batslieden uitgewezen wordt en de bal niet dood raakt om enige andere
reden, zal de scheidsrechter “Dode bal” roepen en signalere n zo gauw één run is
voltooid danwel de bal de begrenzing bereikt. De batslieden zullen terugkeren
naar hun oorspronkelijke einden. De run danwel grensslag-toeslag zal afgekeurd
worden.
(ii) een batsman wordt uitgewezen, danwel indien om enige andere reden de bal
dood raakt voordat één run voltooid is danwel de bal de begrenzing bereikt, dan
zullen alle bepalingen van de Wetten van toepassing zijn, behalve dat de
toekenning van straffen aan de battende partij zal geschieden als vastgelegd in
4(a) danwel 4(d) hierboven, naargelang passend.

6.

Wicket niet op de naam van de bowler
De bowler krijgt het wicket niet toegerekend.

WET 35
1.

GERAAKT WICKET

Uit, Geraakt wicket
(a) De slagman is uit Geraakt Wicket, nadat de bowler is begonnen aan zijn bowling-pas
en terwijl de bal in het spel is, indien zijn wicket wordt neergelegd ofwel door het bat
danwel de persoon van de slagman als beschreven in Wet 28.1(a)(ii) en (iii) (Wicket
neergelegd),
ofwel
(i)
in de loop van enige door hem ondernomen handeling terwijl hij
zich voorbereidt op de ontvangst danwel terwijl hij een gebowlde
bal ontvangt,
of
(ii) terwijl hij vertrekt voor zijn eerste run meteen na de bal of naar de
bal te spelen,
danwel
(iii) indien hij geen poging doet de bal te spelen, terwijl hij vertrekt
voor zijn eerste run, op voorwaarde dat zulks naar de mening van
de scheidsrechter voorvalt direct nadat hij de mogelijkheid heeft
gehad om de bal te spelen,
of
(iv) terwijl hij geldig een tweede of volgende slag maakt met de
bedoeling zijn wicket verdedigen binnen de bepalingen van Wet
34.3 (Bal meer dan eens geldig geslagen).
(b) Indien de slagman zijn wicket neerlegt op enige van de manieren als beschreven in
Wet 28.1(a)(ii) en (iii) (Wicket neergelegd) voordat de bowler is begonnen aan zijn
bowling-pas, dient één der beide scheidsrechters “Dode bal” te roepen en signaleren.
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Niet uit Geraakt wicket
Niettegenstaande 1 hierboven is de batsman niet uit volgens deze Wet, indien zijn wicket
neergelegd zou worden op enige van de wijzen als beschreven in 1 hierboven, indien
(a) zulks voorvalt nadat hij bij het ontvangen van de gebowlde bal enige handeling heeft
voltooid anders dan in 1(a)(ii), (iii) of (iv) hierboven.
(b) zulks voorvalt wanneer hij aan het rennen is, anders dan terwijl hij meteen vertrekt
voor zijn eerste run.
(c) zulks voorvalt wanneer hij probeert te vermijden uitgerend danwel gestumpt te
worden.
(d) zulks voorvalt terwijl hij op enig ogenblik probeert een ingooi te ontwijken.
(e) de bowler de bal niet bowlt na begonnen te zijn aan zijn bowling-pas. In dit geval
dient één der beide scheidsrechters terstond “Dode bal” te roepen en signaleren. Zie
Wet 23.3 (De scheidsrechter roept en signaleert “Dode bal”).
(f)
de gebowlde bal een No Ball is.

WET 36

LBW: LEG BEFORE WICKET

1.

Uit, LBW
De slagman is ‘uit, LBW’ in de omstandigheden hieronder uiteengezet.
(a) De bowler bowlt een bal, niet zijnde een No Ball
en
(b) de bal, indien die niet onderschept wordt op ‘volle lengte’ ( not intercepted full
pitch), raakt de grond in lijn tussen wicket en wicket danwel aan de off-zijde
van het wicket van de slagman
en
(c) de slagman onderschept de bal, die niet eerder diens bat geraakt heeft, ofwel op
volle lengte danwel nadat de bal de grond geraakt heeft, met enig deel van diens
persoon,
en
(d) het punt van interceptie (impact), zelfs indien boven het niveau van de bails,
ofwel
(i)
bevindt zich tussen wicket en wicket
danwel
(ii) , indien de slagman geen oprechte (genuine) poging heeft
gedaan om de bal met diens bat te spelen, bevindt zich ofwel
tussen wicket en wicket, danwel buiten de lijn van de offstump,
en
(e) zonder de onderschepping zou de bal het wicket geraakt hebben.

2.

Onderschepping van de bal
(a) Bij het beoordelen van de punten (c), (d) en (e) in 1 hierboven dient alleen de eerste
onderschepping in aanmerking genomen te worden.
(b) Bij het beoordelen van punt (e) in 1 hierboven, dient aangenomen te worden dat de lijn
(path) van de bal voorafgaand aan onderschepping zou zijn voortgezet na
onderschepping, ongeacht of de bal vervolgens de grond geraakt zou kunnen hebben
of niet.

3.

De off-zijde van het wicket
De off-zijde van het wicket van de slagman zal worden bepaald door de positie-en-houding
(stance) van de slagman op het moment dat de bal in het spel komt voor die te bowlen bal.
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OBSTRUCTIE VAN DE VELDPARTIJ DOOR EEN BATSMAN

1.

Uit, Obstructie van de veldpartij
Een batsman is ‘uit, Obstructie van de veldpartij’ indien hij opzettelijk de tegenpartij door
woord of handeling hindert danwel afleidt. Het zal beschouwd worden als hinderen indien
enige batsman, nadat de bal een veldspeler heeft geraakt, opzettelijk en zonder de
instemming van de veldpartij, de bal slaat met zijn bat danwel persoon, anders dan met een
hand die niet het bat vasthoudt. Zie 4 hieronder.

2.

Niet-opzettelijke obstructie
Het is aan om het even welke scheidsrechter om te beslissen of enig hinderen danwel
afleiden opzettelijk is of niet. Hij zal met de andere scheidsrechter overleggen indien hij
enige twijfel heeft.

3.

Een vang voorkomen door obstructie
De slagman is uit in het geval dat opzettelijk hinderen danwel afleiden door om het even
welke batsman voorkomt dat een vang gemaakt wordt.
Dit zal van toepassing zijn zelfs al veroorzaakt de slagman de obstructie bij het afschermen
van zijn wicket volgens de bepalingen van Wet 34.3 (Bal meer dan eens geldig geslagen).

4.

De bal terugbezorgen aan een lid van de veldpartij
Een batsman is uit volgens deze Wet, indien hij, zonder de instemming van de veldpartij en
terwijl de bal in het spel is, zijn bat danwel persoon gebruikt om de bal terug te bezorgen aan
enig lid van die partij.

5.

Geboekte runs
Indien een batsman volgens deze Wet wordt uitgewezen, zullen de runs geboekt worden die
voorafgaand aan de overtreding voltooid zijn door de batslieden, tezamen met de straf voor
een No Ball of een Wijd, indien van toepassing. Andere straffen die kunnen worden
toegekend aan enige partij wanneer de bal dood is, zullen eveneens van kracht blijven. Zie
Wet 42.17(b) (Strafruns).
Indien echter de obstructie voorkomt dat een vang gemaakt wordt, zullen runs die
voorafgaand aan de overtreding door de batslieden voltooid zijn, niet geboekt worden, maar
andere straffen die aan enige partij toegekend kunnen worden wanneer de bal dood is, zullen
van kracht blijven. Zie Wet 42.17(b) (Strafruns).

6.

Wicket niet op de naam van de bowler
De bowler krijgt het wicket niet toegerekend.

WET 38
1.

RUN OUT

Uit, Run Out
(a) Een batsman is ‘uit, Run Out’, behalve als in 2 hieronder, indien op enig moment
terwijl de bal in het spel is,
(i)
hij buiten zijn grond is
en
(ii) zijn wicket geldig wordt neergelegd door de tegenpartij.
(b) (a) hierboven zal van toepassing zijn zelfs al is “No Ball “ geroepen en ongeacht of de
batslieden proberen een run te scoren, met uitzondering van de omstandigheden van
Wet 39.3(b) (Niet uit Gestumpt).
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2.

Batsman niet Run Out
Niettegenstaande 1 hierboven, is een batsman niet ‘uit Run Out’ indien
(a) hij binnen zijn grond is geweest en die vervolgens heeft verlaten teneinde een blessure
te voorkomen, wanneer het wicket wordt neergelegd.
(b) de bal niet vervolgens wederom geraakt is door een veldspeler, nadat de bowler zijn
bowlingpas is begonnen, voordat het wicket wordt neergelegd.
(c) de bal, nadat deze door de slagman gespeeld is danwel van diens persoon is
‘afgekomen’, direct een helm raakt die door een veldspeler gedragen wordt en zonder
verder contact met deze of enige andere veldspeler direct weerstuit tegen het wicket.
Echter, de bal blijft in het spel en één der batslieden kan Run Out zijn in de
omstandigheden van 1 hierboven indien vervolgens een wicket wordt neergelegd.
(d) hij ‘uit, Gestumpt’ is. Zie Wet 39.1(b) (Uit, Gestumpt).
(e) hij buiten zijn grond is zonder te proberen een run te scoren en zijn wicket geldig door
de wicketkeeper wordt neergelegd zonder de tussenkomst van een ander lid van de
veldpartij, indien “No Ball” geroepen is. Zie Wet 39.3(b) (Niet uit Gestumpt).

3.

Welke batsman is uit
De batsman die uit is in de omstandigheden van 1 hierboven is degene wiens grond gelegen
is aan het eind waar het wicket is neergelegd. Zie Wetten 2.8 (Overtreding van de Wetten
door een batsman met renner) en 29.2 (Welke is de grond van een batsman).

4.

Geboekte runs
Indien een batsman wordt uitgewezen Run Out, zal de battende partij de runs scoren die
voltooid zijn voorafgaand aan de uitwijzing, tezamen met de straf voor een No Ball of een
Wijd, indien van toepassing. Andere straffen voor enige der beide partijen die toegekend
kunnen worden wanneer de bal dood is, zullen eveneens van kracht blijven. Zie Wet 42.17
(Strafruns).
Indien echter een slagman met renner zelf wordt uitgewezen Run Out, zullen runs die
voorafgaand aan de uitwijzing voltooid zijn door de renner en de andere batsman niet
geboekt worden. De straf voor een No Ball of een Wijd en alle andere straffen ten gunste van
enige der beide partijen die toegekend kunnen worden wanneer de bal dood is, zullen van
kracht blijven. Zie Wetten 2.8 (Overtreding van de Wetten door een batsman met renner) en
42.17(b) (Strafruns).

5.

Wicket niet op de naam van de bowler
De bowler krijgt het wicket niet toegerekend.

WET 39
1.

GESTUMPT

Uit, Gestumpt
(a) De slagman is ‘uit, Gestumpt’ indien
(i)
hij buiten zijn grond is
en
(ii) hij een bal ontvangt die niet een No Ball is
en
(iii) hij niet probeert te rennen om een run te scoren
en
(iv) zijn wicket wordt neergelegd door de wicketkeeper zonder de
tussenkomst van een ander lid van de veldpartij. Merk op Wet 40.3
(Positie van de wicketkeeper).
(b) De slagman is ‘uit, Gestumpt’ indien voldaan is aan alle voorwaarden van (a)
hierboven, zelfs al zou een beslissing ‘Run Out’ gerechtvaardigd zijn.
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2.

Bal stuit af van de persoon van de wicketkeeper
(a) Indien het wicket is neergelegd door de bal, zal het beschouwd worden als te zijn
neergelegd door de wicketkeeper, indien de bal
(i)
tegen de stumps weerstuit vanaf enig deel van diens persoon of uitrusting,
anders dan een beschermende helm
ofwel (ii) tegen het wicket is geschopt danwel gegooid door de wicketkeeper.
(b) Indien de bal een helm raakt die door de wicketkeeper gedragen wordt, is de bal nog
steeds in het spel maar de slagman zal niet ‘uit, Gestumpt’ zijn. Hij zal echter in deze
omstandigheden kans lopen Run Out te zijn indien er vervolgens contact is tussen de
bal en enig lid van de veldpartij. Merk echter op 3 hieronder.

3.

Niet uit Gestumpt
(a) Indien de slagman Niet uit Gestumpt is, loopt hij kans ‘uit, Run Out’ te zijn indien de
voorwaarden van Wet 38 (Run Out) van toepassing zijn, behalve als uiteengezet in (b)
hieronder.
(b) De slagman zal niet ‘uit, Run out’ zijn indien hij buiten zijn grond is zonder te
proberen een run te scoren en zijn wicket geldig wordt neergelegd door de
wicketkeeper zonder de tussenkomst van een ander lid van de veldpartij, indien “No
Ball” geroepen is.

WET 40

DE WICKETKEEPER

1.

Beschermende uitrusting
De wicketkeeper is het enige lid van de veldpartij aan wie het is toegestaan handschoenen en
uitwendige beenbeschermers te dragen. Indien hij zulks doet, dienen dezen beschouwd te
worden als deel van diens persoon voor de toepassing van Wet 41.2 (De bal in het veld
onderscheppen). Indien het de scheidsrechters door zijn handelingen en opstelling duidelijk
is dat hij niet in staat zal zijn zich van zijn plichten als wicketkeeper te kwijten, zal hij dit
recht verbeuren en tevens het recht erkend te worden als wicketkeeper voor de toepassing
van Wetten 32.3 (Een geldige vang), 39 (Gestumpt), 41.1 (Beschermende uitrusting), 41.5
(Beperking van veldspelers aan de on-zijde) en 41.6 (Veldspelers mogen de pitch niet te
dicht benaderen).

2.

Handschoenen
Indien, zoals is toegestaan onder 1 hierboven, de wicketkeeper handschoenen draagt, mogen
die geen webbing (weefsel) hebben tussen de vingers, behalve dan om de wijsvinger en de
duim met elkaar te verbinden, waar webbing ingevoegd mag worden als een middel van
ondersteuning.
Indien gebruikt, is de webbing
(a) een enkel stuk non-stretch materiaal dat geen versterkingen of plooien (tucks) bevat –
hoewel het wel uitgevoerd mag zijn met een bedekkende laag materiaal.
(b) zodanig, dat de bovenste rand van de webbing
(i)
niet uitsteekt verder dan de rechte lijn die de top van de wijsvinger met de top
van de duim verbindt,
(ii) strak staat wanneer een hand die de handschoen draagt de duim volledig
uitgestrekt heeft. Zie Appendix C.

3.

Positie van de wicketkeeper
De wicketkeeper zal geheel achter het wicket aan het slagmanseind blijven vanaf het
moment dat de bal in het spel komt, totdat

De Wetten van Cricket (2000 – 2e editie 2003)

56

(a)

een bal door de bowler gebowld
ofwel (i)
het bat of de persoon van de slagman raakt
of
(ii) het wicket aan het slagmanseind voorbijgaat
danwel
(b) de slagman begint te rennen om een run te scoren.
In het geval dat de wicketkeeper deze Wet schendt, zal de scheidsrechter aan het
slagmanseind zo gauw mogelijk na het bowlen van de bal “No Ball” roepen en signaleren.
4.

Beweging door de wicketkeeper
Het is onsportief indien een wicketkeeper die ‘achteruit staat’ ( standing back) een
aanmerkelijke beweging (significant movement) maakt in de richting van het wicket nadat de
bal in het spel komt en voordat de bal de slagman bereikt. In het geval van zodanige
onsportieve beweging van de wicketkeeper, zal om het even welke scheidsrechter “Dode
bal” roepen en signaleren. Het zal niet als een aanmerkelijke beweging beschouwd worden
indien de wicketkeeper enkele passen vooruit beweegt voor een langzamer gebowlde bal.

5.

Beperking van de handelingen van de wicketkeeper
Indien, naar de mening van enige der beide scheidsrechters, de wicketkeeper het recht van de
slagman belemmert om de bal te spelen en zijn wicket te verdedigen, is Wet 23.3(b)(vi) (De
scheidsrechter roept en signaleert “Dode bal”) van toepassing. Indien echter de
scheidsrechter van mening is dat de belemmering door de wicketkeeper opzettelijk was, dan
is Wet 42.4 (Opzettelijke poging de slagman af te leiden) van toepassing.

6.

Belemmering van de wicketkeeper door een slagman
Indien de slagman, bij het spelen naar de bal danwel bij de geldige verdediging van zijn
wicket, de wicketkeeper belemmert, zal hij niet uit zijn, behalve als voorzien in Wet 37.3
(Een vang voorkomen door obstructie).

WET 41

DE VELDSPELER

1.

Beschermende uitrusting
Geen lid van de veldpartij anders dan de wicketkeeper zal toegestaan worden handschoenen
of uitwendige beenbeschermers te dragen. Daarnaast mag bescherming van de hand of
vingers slechts gedragen worden met de toestemming van de scheidsrechters.

2.

De bal in het veld onderscheppen
Een veldspeler kan de bal onderscheppen (fielden) met enig deel van zijn persoon, maar
indien hij, terwijl de bal in het spel is, de bal opzettelijk op andere wijze onderschept,
(a) zal de bal dood raken en zullen 5 strafruns toegekend worden aan de battende partij.
Zie Wet 42.17 (Strafruns). De bal wordt niet geteld als één van de over.
(b) zal de scheidsrechter de andere scheidsrechter, de aanvoerder van de veldpartij, de
batslieden en, zo gauw als doenlijk, de aanvoerder van de battende partij verwittigen
omtrent wat is voorgevallen.
(c) zullen de scheidsrechters gezamenlijk het voorval zo spoedig mogelijk rapporteren aan
het Bestuur van de veldpartij en enig voor de wedstrijd verantwoordelijk
Bestuurslichaam, die tegen de betreffende aanvoerder en speler zodanige actie zullen
ondernemen als passend wordt geacht.

3.

Beschermende helmen die tot de veldpartij behoren
Beschermende helmen, wanneer die niet in gebruik zijn van de veldspelers,mogen alleen
geplaatst worden, indien boven het oppervlak, op de grond achter de wicketkeeper en in lijn
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met beide sets stumps. Indien een helm die aan de veldpartij toebehoort zich binnen het
speelveld op de grond bevindt, en de bal terwijl die in het spel is de helm raakt, zal de bal
dood raken. Dan zullen 5 strafruns toegekend worden aan de battende partij. Zie Wetten
18.11 (Runs geboekt wanneer de bal dood raakt) en 42.17 (Strafruns).
4.

Strafruns niet toe te kennen
Niettegenstaande 2 en 3 hierboven, indien van het bowlen door de bowler de bal eerst de
persoon van de slagman raakte en indien, naar de mening van de scheidsrechter, de slagman
noch (i)
probeerde de bal met zijn bat te spelen,
noch (ii) trachtte te vermijden door de bal geraakt te worden,
dan zal geen toekenning van 5 strafruns plaatsvinden en geen andere runs of straffen zullen
aan de battende partij toegekend worden behalve de straf voor een No Ball indien van
toepassing. Zie Wet 26.3 (Leg Byes niet toe te kennen).

5.

Beperking van veldspelers aan de on-zijde
Op het ogenblik dat de bowler de bal bowlt, mogen zich niet meer dan twee veldspelers,
anders dan de wicketkeeper, achter de poppingrand aan de on-zijde bevinden. Een veldspeler
zal worden beschouwd als zich achter de poppingrand te bevinden tenzij het geheel van
diens persoon zich voor deze lijn bevindt, hetzij op de grond danwel in de lucht.
In het geval van overtreding van deze Wet door de veldpartij zal de scheidsrechter aan het
slagmanseind “No ball” roepen en signaleren.

6.

Veldspelers mogen de pitch niet te dicht benaderen
Terwijl de bal in het spel is en totdat de bal contact heeft gemaakt met het bat ofwel de
persoon van de slagman, danwel het bat van de slagman is voorbijgegaan, mag geen
veldspeler, anders dan de bowler, enig deel van diens persoon op de pitch aan de grond
hebben danwel boven de pitch gestrekt.
In het geval van overtreding van deze Wet door enige veldspeler anders dan de
wicketkeeper, zal de scheidsrechter aan het bowlerseind zo spoedig mogelijk na het bowlen
van de bal “No ball” roepen en signaleren. Merk echter op Wet 40.3 (Positie van de
wicketkeeper).

7.

Beweging door veldspelers
Enige aanmerkelijke beweging door enige veldspeler nadat de bal in het spel komt en
voordat de bal de slagman bereikt, is onsportief. In het geval van zodanige onsportieve
beweging zal om het even welke scheidsrechter “Dode bal” roepen en signaleren. Merk
tevens op de bepalingen van Wet 42.4 (Opzettelijke poging de slagman af te leiden).

8.

Definitie van aanmerkelijke beweging
(a) Voor ‘nabije’ (close) veldspelers is alles anders dan kleine ( minor) aanpassingen aan
hun lichaamshouding of plaats in relatie tot de slagman aanmerkelijk.
(b) In het uitveld is het veldspelers toegestaan zich naar voren (in) te bewegen in de
richting van de slagman danwel het wicket van de slagman, op voorwaarde dat 5
hierboven niet wordt geschonden. Alles anders dan een geringe (slight) beweging van
die lijn af (off line) danwel weg van de slagman dient beschouwd te worden als
aanmerkelijk.
(c) Voor beperkingen van de bewegingen van de wicketkeeper, zie Wet 40.4 (Beweging
door de wicketkeeper).
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SPORTIEF EN ONSPORTIEF SPEL

1.

Sportief en onsportief spel - verantwoordelijkheid der aanvoerders
Het is de verantwoordelijkheid van de aanvoerders om ervoor te zorgen dat het spel wordt
uitgevoerd in de geest en tradities van het spel, als beschreven in de Considerans - De Geest
van Cricket, zowel als binnen de Wetten.

2.

Sportief en onsportief spel - verantwoordelijkheid der scheidsrechters
De scheidsrechters zullen de enige beoordelaars zijn van sportief en onsportief spel. Indien
één der beide scheidsrechters een handeling die niet door de Wetten wordt voorzien als
onsportief beschouwt, zal hij zonder appèl ingrijpen en, indien de bal in het spel is, “Dode
bal” roepen en signaleren en de procedure als uiteengezet in 18 hieronder ten uitvoer leggen.
Anderszins zullen de scheidsrechters zich niet mengen in de voortgang van het spel, behalve
wanneer zulks door de Wetten wordt verlangd.

3.

De wedstrijdbal - de toestand ervan veranderen
(a) Enige veldspeler mag
(i)
de bal opglanzen (polish) op voorwaarde dat geen kunstmatige stof wordt
gebruikt en dat zulk opglanzen geen tijd verspilt.
(ii) modder van de bal verwijderen onder het toezicht van de scheidsrechter.
(iii) een natte bal drogen op een handdoek.
(b) Het is onsportief wanneer om het even wie de bal om enige reden op de grond wrijft,
enige van de stiknaden (seams) of het oppervlak van de bal verstoort, enig hulpmiddel
gebruikt, danwel enige andere handeling onderneemt waarvan het waarschijnlijk is dat
het de toestand van de bal zal veranderen, behalve als toegestaan in (a) hierboven.
(c) De scheidsrechters dienen vaak en op onvoorspelbare ogenblikken (frequent and
irregular) inspecties van de bal te uitvoeren.
(d) In het geval dat enige veldspeler op onsportieve wijze de toestand van de bal
verandert, als uiteengezet in (b) hierboven, zullen de scheidsrechters na overleg
(i)
de bal terstond vervangen. Het zal aan de scheidsrechters zijn om te beslissen
omtrent de vervangende bal, die, naar hun mening, een mate van slijtage zal
hebben ondergaan als vergelijkbaar is met die welke de voorgaande bal had
ondergaan direct voorafgaand aan de schending.
(ii) de batslieden verwittigen dat de bal is vervangen.
(iii) 5 strafruns toekennen aan de battende partij. Zie 17 hieronder.
(iv) de aanvoerder van de veldpartij verwittigen dat de reden voor de actie gelegen
was in de onsportieve verstoring (interference) van de toestand van de bal.
(v) de aanvoerder van de battende partij zo gauw als doenlijk verwittigen omtrent
wat is voorgevallen.
(vi) het voorval zo spoedig mogelijk rapporteren aan het Bestuur van de veldpartij
en enig voor de wedstrijd verantwoordelijk Bestuurslichaam, die tegen de
betreffende aanvoerder en partij zodanige actie zullen ondernemen als passend
wordt geacht.
(e) Indien enig verder geval plaatsvindt van op onsportieve wijze de toestand van de bal
wijzigen in die innings, dienen de scheidsrechters na overleg
(i)
de procedure van (d)(i), (ii) en (iii) hierboven te herhalen.
(ii) de aanvoerder van de veldpartij te verwittigen omtrent de reden voor de
ondernomen actie en hem opdracht te geven terstond de bowler af te zetten die
de direct voorgaande bal bowlde. De bowler die aldus is afgezet, zal niet
toegestaan worden in die innings wederom te bowlen.
(iii) de aanvoerder van de battende partij zo gauw als doenlijk te verwittigen omtrent
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wat is voorgevallen.
dit volgende voorval zo spoedig mogelijk te rapporteren aan het Bestuur van de
veldpartij en enig voor de wedstrijd verantwoordelijk Bestuurslichaam, die
tegen de betreffende aanvoerder en partij zodanige actie zullen ondernemen als
passend wordt geacht.

4.

Opzettelijke poging de slagman af te leiden
Het is onsportief van enig lid van de veldpartij om opzettelijk te proberen de slagman af te
leiden terwijl die zich voorbereidt op de ontvangst van een gebowlde bal danwel een bal
ontvangt.
(a) Indien één der beide scheidsrechters van mening is dat enige handeling door een lid
van de veldpartij een zodanige poging is, zal hij bij het eerste geval
(i)
terstond “Dode bal” roepen en signaleren.
(ii) de aanvoerder van de veldpartij waarschuwen dat de handeling onsportief is en
aangeven dat dit een eerste en laatste waarschuwing is.
(iii) de andere scheidsrechter en de batslieden verwittigen omtrent wat is
voorgevallen.
Geen der batslieden zal op die gebowlde bal uitgewezen worden en de bal zal niet
tellen als één van de over.
(b) Indien enige verdere zodanige opzettelijke poging plaatsvindt in die innings, door enig
lid van de veldpartij, zullen de procedures, anders dan de waarschuwing, als
uiteengezet in (a) hierboven van toepassing zijn. Daarnaast zal de scheidsrechter aan
het bowlerseind
(i)
5 strafruns toekennen aan de battende partij. Zie 17 hieronder.
(ii) de aanvoerder van de veldpartij verwittigen omtrent de reden voor deze actie en,
zo gauw als doenlijk, de aanvoerder van de battende partij verwittigen.
(iii) het voorval, tezamen met de andere scheidsrechter, zo spoedig mogelijk
rapporteren aan het Bestuur van de veldpartij en enig voor de wedstrijd
verantwoordelijk Bestuurslichaam, die tegen de betreffende aanvoerder en
speler ofwel spelers zodanige actie zullen ondernemen als passend wordt
geacht.

5.

Opzettelijk de batsman afleiden of hinderen
Naast 4 hierboven, is het onsportief wanneer enig lid van de veldpartij, door woord of
handeling, opzettelijk probeert één der batslieden af te leiden danwel te hinderen nadat de
slagman de bal heeft ontvangen.
(a) Het is aan om het even welke scheidsrechter om te beslissen of enige afleiding of
hindering opzettelijk is of niet.
(b) Indien één der beide scheidsrechters van mening is dat een lid van de veldpartij
opzettelijk zodanige afleiding of hindering heeft veroorzaakt ofwel geprobeerd heeft te
veroorzaken, zal hij
(i)
terstond “Dode bal” roepen en signaleren.
(ii) de aanvoerder van de veldpartij en de andere scheidsrechter verwittigen omtrent
de reden van de uitroep.
Daarnaast
(iii) zal geen der batslieden van deze bal uitgewezen worden.
(iv) zullen 5 strafruns toegekend worden aan de battende partij. Zie 17 hieronder. In
dit geval zal de run in voortgang geboekt worden, ongeacht of de batslieden
elkaar op het ogenblik van de uitroep hadden gekruist. Zie Wet 18.11 (Runs
geboekt wanneer de bal dood raakt).
(v) zal de scheidsrechter aan het bowlerseind de aanvoerder van de veldpartij
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verwittigen omtrent de reden voor deze actie en, zo gauw als doenlijk, de
aanvoerder van de battende partij verwittigen.
(vi) wordt de bal niet geteld als één van de over.
(vii) dienen de batslieden aan het wicket te beslissen wie van hen de volgende bal
ontvangt
(viii) zullen de scheidsrechters het voorval zo spoedig mogelijk rapporteren aan het
Bestuur van de veldpartij en enig voor de wedstrijd verantwoordelijk
Bestuurslichaam, die tegen de betreffende aanvoerder en speler ofwel spelers
zodanige actie zullen ondernemen als passend wordt geacht.
6.

Gevaarlijk en onsportief bowlen
(a) Het bowlen van snelle kort gemikte ballen
(i)
Het bowlen van snelle ‘kort gemikte’ ( fast short pitched) ballen is gevaarlijk en
onsportief indien de scheidsrechter aan het bowlerseind van mening is, dat het,
door de herhaling ervan en in aanmerking nemende hun ‘lengte’, hoogte en
richting, waarschijnlijk is dat zulke ballen fysieke blessure zullen toebrengen
aan de slagman, ongeacht de beschermende uitrusting die deze mogelijk draagt.
De betrekkelijke vaardigheid (relative skill) van de slagman zal hierbij in
overweging genomen worden.
(ii) Enige gebowlde bal die, na de grond geraakt te hebben (pitched), de batsman
voorbijgaat danwel zou zijn voorbijgegaan boven hoofdhoogte van de slagman
zoals die aan de poppingrand rechtop zou staan (standing upright at the crease)
– zelfs wanneer niet dreigend fysieke blessure toe te brengen – wordt
inbegrepen bij het bowlen onder (i), zowel wanneer de scheidsrechter nog aan
het overwegen is of het bowlen van snelle kort-gemikte ballen gevaarlijk en
onsportief is geworden als nadat hij daartoe heeft besloten. De scheidsrechter
dient “No ball” te roepen en signaleren voor elke dusdanig gebowlde bal.
(b) Het bowlen van hoge, vol gemikte ballen
(i)
Enige gebowlde bal, anders dan één met geringe snelheid, die op volle lengte
(on the full) voorbijgaat danwel zou zijn voorbijgegaan boven de hoogte van het
middel van de slagman zoals die aan de poppingrand rechtop zou staan, dient
gevaarlijk en onsportief geacht te worden, ongeacht of de bal de slagman al dan
niet waarschijnlijk fysieke blessure zou toebrengen.
ii)
Een langzame gebowlde bal die voorbijgaat danwel voorbijgegaan zou zijn op
volle lengte boven de schouderhoogte van de slagman zoals die aan de
poppingrand rechtop zou staan, dient gevaarlijk en onsportief geacht te worden,
ongeacht of de bal de slagman al dan niet waarschijnlijk fysieke blessure zou
toebrengen.

7.

Gevaarlijk en onsportief bowlen - actie door de scheidsrechter
(a) Direct wanneer de scheidsrechter aan het bowlerseind onder 6(a) hierboven besluit dat
het bowlen van snelle, kort-gemikte ballen gevaarlijk en onsportief is geworden, ofwel
– behalve als in 8 hieronder – dat er een geval is van gevaarlijk en onsportief bowlen
als gedefinieerd in 6(b) hierboven, dient de scheidsrechter “No ball” te roepen en
signaleren, en, wanneer de bal dood is, de bowler te vermanen; en de andere
scheidsrechter, de aanvoerder van de veldpartij en de batslieden te informeren omtrent
wat is voorgevallen. Deze waarschuwing blijft van toepassing gedurende de gehele
innings.
(b) Indien er enig verder geval plaatsvindt van gevaarlijk en onsportief bowlen door
dezelfde bowler in dezelfde innings, dan zal de scheidsrechter aan het bowlerseind de
hierboven beschreven procedure herhalen, en aan de bowler aangeven dat dit een
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laatste waarschuwing is.
Indien er enige verdere herhaling zou plaatsvinden door dezelfde bowler in die
innings, dan zal de scheidsrechter
(i)
“No ball” roepen en signaleren.
(ii) de aanvoerder, wanneer de bal dood is, opdracht geven de bowler terstond af te
zetten. De over zal voltooid worden door een andere bowler, die noch de vorige
over zal hebben gebowld noch toegestaan zal worden de volgende over te
bowlen.
De bowler die aldus is afgezet zal in die innings niet toegestaan worden
wederom te bowlen.
(iii) het voorval rapporteren aan de andere scheidsrechter, de batslieden en, zo gauw
als doenlijk, de aanvoerder van de battende partij.
(iv) het voorval, tezamen met de andere scheidsrechter, zo spoedig mogelijk
rapporteren aan het Bestuur van de veldpartij en enig voor de wedstrijd
verantwoordelijk Bestuurslichaam, die tegen de betreffende aanvoerder en
bowler zodanige actie zullen ondernemen als passend wordt geacht.

8.

Opzettelijk bowlen van hoge vol gemikte ballen
Indien de scheidsrechter van mening is dat een hoge vol gemikte bal (high full pitch) die
gevaarlijk en onsportief geacht wordt, als gedefinieerd in 6(b) hierboven, opzettelijk
gebowld werd, zullen de vermaning en waarschuwing voorgeschreven in 7 hierboven
achterwege gelaten worden. De scheidsrechter zal
(a) “No ball” roepen en signaleren.
(b) de aanvoerder, wanneer de bal dood is, opdracht geven de bowler terstond af te zetten.
(c) het restant van de procedure als vastgelegd in 7(c) hierboven ten uitvoer leggen.

9.

Tijdverspilling door de veldpartij
Het is onsportief wanneer enig lid van de veldpartij tijd verspilt.
(a) Indien de aanvoerder van de veldpartij tijd verspilt ofwel enig lid van zijn partij
toestaat tijd te verspillen, danwel indien de voortgang van een over onnodig langzaam
is, zal de scheidsrechter indien noodzakelijk bij het eerste geval “Dode bal” roepen en
signaleren, en
(i)
de aanvoerder waarschuwen, en aangeven dat dit een eerste en laatste
waarschuwing is.
(ii) de andere scheidsrechter en de batslieden verwittigen omtrent wat is
voorgevallen.
(b) Indien enig verder tijd verspillen voorvalt in die innings, door enig lid van de
veldpartij, zal de scheidsrechter
ofwel
(i)
indien de tijdverspilling niet voorvalt gedurende de loop van een
over, 5 strafruns toekennen aan de battende partij. Zie 17
hieronder.
danwel
(ii) indien de tijdverspilling voorvalt gedurende de loop van een over,
wanneer de bal dood is, de aanvoerder opdracht geven terstond de
bowler af te zetten. Indien toepasselijk, zal de over voltooid
worden door een andere bowler, die noch de voorgaande over
gebowld zal hebben noch toegestaan zal worden de volgende over
te bowlen.
De aldus afgezette bowler zal niet toegestaan worden wederom te
bowlen in die innings.
(iii) de andere scheidsrechter, de batslieden en, zo gauw als doenlijk, de
aanvoerder van de battende partij verwittigen omtrent wat is
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voorgevallen.
het voorval, tezamen met de andere scheidsrechter, zo spoedig
mogelijk rapporteren aan het Bestuur van de veldpartij en enig
voor de wedstrijd verantwoordelijk Bestuurslichaam, die tegen de
betreffende aanvoerder en partij zodanige actie zullen ondernemen
als passend wordt geacht.

10.

Tijdverspilling door een batsman
Het is onsportief wanneer een batsman tijd verspilt. In normale omstandigheden zou de
slagman altijd gereed moeten zijn om ‘slag te nemen’ ( take strike) wanneer de bowler klaar
is om zijn aanloop te beginnen.
(a) Zou één der beide batslieden tijd verspillen door niet te voldoen aan dit vereiste,
danwel op enig andere wijze, dan zal de volgende procedure gevolgd worden. Bij het
eerste geval, hetzij voordat de bowler begint met zijn aanloop, ofwel wanneer de bal
dood is, naargelang passend, zal de scheidsrechter
(i)
de batsman waarschuwen en aangeven dat dit een eerste en laatste
waarschuwing is. Deze waarschuwing zal van toepassing blijven gedurende de
gehele innings. De scheidsrechter zal elke inkomende batsman dusdanig
verwittigen.
(ii) de andere scheidsrechter, de andere batsman en de aanvoerder van de veldpartij
verwittigen omtrent wat is voorgevallen.
(iii) de aanvoerder van de battende partij, zo gauw als doenlijk, informeren.
(b) Indien enige verdere tijdverspilling door enige batsman plaatsvindt in die innings, zal
de scheidsrechter, op het passende ogenblik terwijl de bal dood is
(i)
5 strafruns toekennen aan de veldpartij. Zie 17 hieronder.
(ii) de andere scheidsrechter, de andere batsman, de aanvoerder van de veldpartij
en, zo gauw als doenlijk, de aanvoerder van de battende partij verwittigen
omtrent wat is voorgevallen.
(iii) het voorval, tezamen met de andere scheidsrechter, zo spoedig mogelijk
rapporteren aan het Bestuur van de battende partij en enig voor de wedstrijd
verantwoordelijk Bestuurslichaam, die tegen de betreffende aanvoerder en
speler of spelers en, indien passend, het team, zodanige actie zullen ondernemen
als passend wordt geacht.

11.

De pitch beschadigen - te beschermen zone
(a) Op alle spelers rust de plicht onnodige schade aan de pitch te vermijden. Het is
onsportief wanneer enige speler opzettelijk schade veroorzaakt aan de pitch.
(b) Een zone van de pitch, hierna te noemen ‘de beschermde zone’, is gedefinieerd als dat
gebied dat omvat wordt binnen een rechthoek aan ieder eind begrensd door
denkbeeldige lijnen parallel aan en 1,52 m (5 ft) voor elke poppingrand en aan de
zijkanten door denkbeeldige lijnen, één aan iedere zijde van de denkbeeldige lijn die
de middelpunten van de twee middelstumps met elkaar verbindt, elkeen parallel
daaraan en 30,48 cm (1 ft) daarvan verwijderd.

12.

De bowler rent na de bal te bowlen op de beschermde zone
(a) Indien de bowler, na de bal te bowlen, (door)rent op de beschermde zone als
gedefinieerd in 11(b) hierboven, zal de scheidsrechter bij het eerste geval, en wanneer
de bal dood is,
(i)
de bowler vermanen. Deze vermaning zal van toepassing blijven gedurende de
gehele innings.
(ii) de andere scheidsrechter, de aanvoerder van de veldpartij en de batslieden
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verwittigen omtrent wat is voorgevallen.
Indien, in die innings, dezelfde bowler wederom op de beschermde zone rent na de bal
te bowlen, zal de scheidsrechter bovengenoemde procedure herhalen, daarbij
aangevend dat dit een laatste waarschuwing is.
Indien, in die innings, dezelfde bowler na de bal te bowlen voor een derde keer op de
beschermde zone rent, zal de scheidsrechter, wanneer de bal dood is
(i)
de aanvoerder van de veldpartij opdracht geven terstond de bowler af te zetten.
Indien toepasselijk, zal de over voltooid worden door een andere bowler, die
noch de vorige over gebowld zal hebben noch toegestaan zal worden de
volgende over te bowlen. De bowler die aldus is afgezet zal niet toegestaan
worden wederom in die innings te bowlen.
(ii) de andere scheidsrechter, de batslieden en, zo gauw als doenlijk, de aanvoerder
van de battende partij verwittigen omtrent wat is voorgevallen.
(iii) het voorval, tezamen met de andere scheidsrechter, zo spoedig mogelijk
rapporteren aan het Bestuur van de veldpartij en enig voor de wedstrijd
verantwoordelijk Bestuurslichaam, die tegen de betreffende aanvoerder en
bowler zodanige actie zullen ondernemen als passend wordt geacht.

13.

Veldspeler beschadigt de pitch
(a) Indien enige veldspeler vermijdbare schade veroorzaakt aan de pitch, anders dan in
12(a) hierboven, zal de scheidsrechter bij het eerste geval, wanneer de bal dood is,
(i)
de aanvoerder van de veldpartij vermanen, aangevend dat dit een eerste en
laatste waarschuwing is. Deze vermaning zal van toepassing blijven gedurende
de gehele innings.
(ii) de andere scheidsrechter en de batslieden verwittigen.
(b) Indien enige verdere vermijdbare beschadiging van de pitch plaatsvindt door enige
veldspeler in die innings, zal de scheidsrechter, wanneer de bal dood is,
(i)
5 strafruns toekennen aan de battende partij. Zie 17 hieronder.
(ii) de andere scheidsrechter, de batslieden, de aanvoerder van de veldpartij en, zo
gauw als doenlijk, de aanvoerder van de battende partij verwittigen omtrent wat
is voorgevallen.
(iii) het voorval, tezamen met de andere scheidsrechter, zo spoedig mogelijk
rapporteren aan het Bestuur van de veldpartij en enig voor de wedstrijd
verantwoordelijk Bestuurslichaam, die tegen de betreffende aanvoerder en
speler ofwel spelers zodanige actie zullen ondernemen als passend wordt
geacht.

14.

Batsman beschadigt de pitch
(a) Indien één der beide batslieden vermijdbare schade aan de pitch veroorzaakt, zal de
scheidsrechter bij het eerste geval, wanneer de bal dood is,
(i)
de batsman vermanen. Deze vermaning zal van toepassing blijven gedurende de
gehele innings. De scheidsrechter zal elke inkomende batsman dusdanig
verwittigen.
(ii) de andere scheidsrechter, de andere batsman, de aanvoerder van de veldpartij
en, zo gauw als doenlijk, de aanvoerder van de battende partij informeren.
(b) Indien een tweede geval van vermijdbare beschadiging van de pitch door enige
batsman in die innings plaatsvindt,
(i)
zal de scheidsrechter bovengenoemde procedure herhalen, daarbij aangevend
dat dit een laatste waarschuwing is.
(ii) zal de scheidsrechter daarnaast alle runs voor de battende partij van die
gebowlde bal anders dan een straf voor een No Ball of een Wijd, indien

De Wetten van Cricket (2000 – 2e editie 2003)

(c)

64

toepasselijk, afkeuren. De batslieden zullen terugkeren naar hun oorspronkelijke
einden.
Indien enige verdere vermijdbare beschadiging van de pitch door enige batsman
plaatsvindt in die innings, zal de scheidsrechter, wanneer de bal dood is,
(i)
alle runs voor de battende partij van die gebowlde bal afkeuren, anders dan de
straf voor een No Ball of een Wijd, indien toepasselijk.
(ii) daarnaast 5 strafruns toekennen aan de veldpartij. Zie 17 hieronder.
(iii) de andere scheidsrechter, de andere batsman, de aanvoerder van de veldpartij
en, zo gauw als doenlijk, de aanvoerder van de battende partij verwittigen
omtrent wat is voorgevallen.
(iv) het voorval, tezamen met de andere scheidsrechter, zo spoedig mogelijk
rapporteren aan het Bestuur van de battende partij en enig voor de wedstrijd
verantwoordelijk Bestuurslichaam, die tegen de betreffende aanvoerder en
speler ofwel spelers zodanige actie zullen ondernemen als passend wordt
geacht.

15.

Bowler probeert de partner Run Out te krijgen alvorens te bowlen
Het is de bowler toegestaan, alvorens aan zijn bowlingpas te beginnen, te proberen de
partner van de slagman uit te rennen. De bal zal niet tellen in de over.
De scheidsrechter zal zo spoedig mogelijk “Dode bal” roepen en signaleren, indien de
bowler niet slaagt in de poging de partner uit te rennen.

16.

Batslieden stelen een run
Het is onsportief wanneer de batslieden proberen een run te stelen gedurende de aanloop van
de bowler. Tenzij de bowler probeert enige batsman Run Out te krijgen - zie 15 hierboven en
Wet 24.4 (Bowler gooit naar het slagmanseind alvorens te bowlen) - zal de scheidsrechter
(i)
“ Dode bal” roepen en signaleren zo gauw de batslieden elkaar in zulke poging kruisen.
(ii) de batslieden doen terugkeren naar hun oorspronkelijke einden.
(iii) 5 strafruns toekennen aan de veldpartij. Zie 17 hieronder.
(iv) de andere scheidsrechter, de batslieden, de aanvoerder van de veldpartij en, zo gauw
als doenlijk, de aanvoerder van de battende partij verwittigen omtrent de reden voor de
ondernomen actie.
(v) het voorval, tezamen met de andere scheidsrechter, zo spoedig mogelijk rapporteren
aan het Bestuur van de battende partij en enig voor de wedstrijd verantwoordelijk
Bestuurslichaam, die tegen de betreffende aanvoerder en speler ofwel spelers zodanige
actie zullen ondernemen als passend wordt geacht.

17.

Strafruns
(a) Wanneer strafruns worden toegekend aan enige partij, zal de scheidsrechter, wanneer
de bal dood is, de strafruns signaleren aan de scorers als vastgelegd in Wet 3.14
(Signalen).
(b) Niettegenstaande de voorzieningen van Wet (21.6) (De winnende slag of extra’s),
worden strafruns toegekend in elk geval waarin de Wetten zulke toekenning
verlangen. Merk echter op dat de beperkingen op het toekennen van strafruns van
toepassing zijn, als genoemd in de Wetten 26.3 (Leg-byes niet toe te kennen), 34.4(d)
(Toegestane runs van een bal geldig meermaals geslagen) en Wet 41.4 (Strafruns niet
toe te kennen).
(c) Wanneer 5 strafruns worden toegekend aan de battende partij, krachtens ofwel Wet
2.6 (Speler die zonder toestemming terugkeert) of Wet 41 (De veldspeler) danwel
volgens 3, 4, 5, 9, of 13 hierboven, dan
(i)
zullen ze geboekt worden als straf-extra’s en zullen tellen benevens mogelijke
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andere straffen.
zullen ze niet beschouwd worden als runs gescoord op ofwel de direct
voorgaande bal danwel de volgende bal, en zullen tellen benevens enige runs op
die ballen.
(iii) zullen de batslieden niet van eind wisselen uitsluitend omreden van de straf van
5 runs.
Wanneer de veldpartij 5 strafruns worden toegekend krachtens Wet 18.5(b)
(Opzettelijke korte runs) danwel volgens 10, 14 of 16 hierboven, dan zullen ze als
straf-extra’s toegevoegd worden aan het totaal aantal runs van die partij in haar meest
recentelijk voltooide innings. Indien de veldpartij geen innings heeft voltooid, zullen
de 5 straf-extra’s toegevoegd worden aan haar volg ende innings.
(ii)

(d)

18.

Gedrag van de spelers
Indien er enige inbreuk is op de Geest van het Spel door een speler die zich niet naar de
instructies van een scheidsrechter voegt, ofwel diens beslissingen door woord of handeling
bekritiseert, of laat blijken het niet met de scheidsrechter eens te zijn (showing dissent),
danwel in het algemeen zich gedraagt op een wijze die het spel in diskrediet zou kunnen
brengen, zal de betreffende scheidsrechter meteen het geval aan de andere scheidsrechter
rapporteren.
De scheidsrechters gezamenlijk zullen
(i)
de aanvoerder van de speler op de hoogte stellen van het voorval, daarbij de eerste
instruerend handelend op te treden.
(ii) de aanvoerder waarschuwen omtrent de ernst van de overtreding, en hem vertellen dat
het gerapporteerd zal worden aan een hogere autoriteit.
(iii) het voorval zo spoedig mogelijk rapporteren aan het Bestuur van het team van de
speler en enig voor de wedstrijd verantwoordelijk Bestuurslichaam, die tegen de
betreffende aanvoerder en speler ofwel spelers, en, indien passend, tegen het
betreffende team zodanige actie zullen ondernemen als passend wordt geacht.
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APPENDIX A
Wet 8 (De wickets)

Totaal
a=
b=
c=

Bails
Senioren
10,95 cm / 4 5/16 in
3,49 cm / 1 3/8 in
5,40 cm / 2 1/8 in
2, 06 cm / 13/16 in
Stumps

Hoogte (d)
Doorsnede (e)
max.
min.
Totale breedte (f)
van een wicket

Senioren
71,1 cm / 28 in

3,81 cm / 1 1/2 in
3,49 cm / 1 3/8 in
22,86 cm / 9 in

APPENDIX B
Wetten 7 (De pitch) en 9 (De bowling-, popping- en returnranden)

Junioren
9,68 cm /
3,18 cm /
4,60 cm /
1,91 cm /

3 13/16 in
1 ¼ in
1 13/16 in
4/3 in

Junioren
68,58 cm / 27 in
3,49 cm / 1 3/8 in
3,18 cm / 1 1/4 in
20,32 cm / 8 in
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APPENDIX C
Wet 40.2 Handschoenen

Deze afbeeldingen tonen wat bedoeld wordt met:
•
geen webbing tussen de vingers
•
een enkel stuk non-stretch materiaal tussen vinger en duim als een middel van
ondersteuning, en
•
wanneer een hand die de handschoen draagt de duim volledig uitgestrekt heeft, terwijl de
bovenste rand strak staat en niet uitsteekt verder dan de rechte lijn die de top van de
wijsvinger met de top van de duim verbindt.
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APPENDIX D
DEFINITIES EN VERKLARINGEN VAN WOORDEN EN FORMULERINGEN NIET IN
DE TEKST GEDEFINIEERD
De Toss is de toss (opgooi) voor de keuze van innings.
Voorafgaand aan de toss is op enig tijdstip voorafgaand aan de toss op de dag dat de wedstrijd
verwacht wordt aan te vangen, of, in het geval van een 1-daagse wedstrijd, op de dag dat de
wedstrijd geacht wordt plaats te vinden.
Voorafgaand aan de wedstrijd is op enig tijdstip voorafgaand aan de toss, niet beperkt tot de dag
waarop de toss dient plaats te vinden.
Gedurende de wedstrijd is op enig tijdstip na de toss tot de afsluiting van de wedstrijd, ongeacht
of het spel in voortgang is of niet.
Uitvoering van (en gedrag tijdens) het spel (conduct of the game) omvat enige handeling die
relevant is ten aanzien van de wedstrijd op enig tijdstip op enige dag van de wedstrijd.
Hulpmiddelen (implements) van het spel zijn het bat, de bal, de stumps en bails.
Het speelveld is het gebied omvat binnen de rand van de begrenzing (boundary).
De square is een speciaal geprepareerd gebied van het speelveld waarbinnen de wedstrijdpitch is
gesitueerd.
Binnenrand (inside edge) is de rand aan dezelfde zijde als het meest nabije wicket.
Achter in relatie tot stumps en randen (creases), is aan de zijde verwijderd van de stumps en
randen aan het andere eind van de pitch. Omgekeerd, ‘voor’ is aan de zijde dichterbij de stumps en
randen aan het andere eind van de pitch.
De grond van een batsman - aan ieder eind van de pitch, het gehele gebied van het speelveld
achter de poppingrand is, aan dat eind, de grond voor een batsman.
Voor de lijn van het wicket van de slagman is in het gebied van het speelveld voor de
denkbeeldige lijn die aan één eind de voorzijden van de stumps met elkaar verbindt; deze lijn wordt
geacht in beide richtingen tot de begrenzing verlengd te zijn.
Achter het wicket is in het gebied van het speelveld achter de denkbeeldige lijn die de achterzijden
van de stumps aan één eind met elkaar verbindt; deze lijn wordt geacht in beide richtingen tot de
begrenzing verlengd te zijn.
Achter de wicketkeeper is achter het wicket aan het slagmanseind, als boven gedefinieerd, maar
in lijn met beide sets stumps, en verder van de stumps verwijderd dan de wicketkeeper.
Off-zijde / on-zijde (off side / on side) - zie diagram hieronder.
Rechtshandige slagman (striker)
Wicketkeeper
Scheidsrechter

Bowler
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Scheidsrechter (umpire) - waar het woord ‘scheidsrechter’ op zic hzelf wordt gebruikt, betekent
het altijd ‘de scheidsrechter aan het bowlerseind’, hoewel deze volledige beschrijving soms ook
wordt gebruikt voor nadruk of duidelijkheid. Overigens geven de formuleringen betreffende
scheidsrechter, scheidsrechter aan het slagmanseind, één der (beide) / om het even welke
scheidsrechter(s) aan welke scheidsrechter bedoeld wordt.
De scheidsrechters gezamenlijk komen overeen is van toepassing op beslissingen die de
scheidsrechters gezamenlijk dienen te nemen, onafhankelijk van de spelers.
Veldspeler (fielder) is enige van die 11 of minder spelers die zich tijdens de voortgang van het spel
op het speelveld bevinden, en die gezamenlijk de veldpartij (fielding side) vormen. Deze definitie
omvat niet slechts de bowler en de wicketkeeper, maar ook enige geldige vervanger (substitute) die
in plaats van een aangewezen (nominated) speler veldwerk verricht. Het sluit enige aangewezen
speler uit die afwezig is van het speelveld, of die van het speelveld afwezig is geweest en die van
de scheidsrechter niet de toestemming heeft verkregen om terug te keren.
Een speler die zich even buiten de begrenzing begeeft in de loop van zijn optreden als veldspeler is
niet afwezig van het speelveld, noch dient hij beschouwd te worden als het speelveld verlaten te
hebben, voor de toepassing van Wet 2.5 (Een veldspeler is afwezig of verlaat het veld).
Bowling-swing (delivery swing) is de beweging van de arm van de bowler gedurende welke hij
normaal de bal loslaat voor een ‘te bowlen bal’ ( delivery).
Bowling-pas (delivery stride) is de pas gedurende welke de bowlingswing wordt uitgevoerd,
ongeacht of de bal wordt losgelaten of niet. Deze pas begint wanneer de achterste voet van de
bowler ten behoeve van die pas landt, en eindigt wanneer de voorste voet in dezelfde pas landt.
De bal is geslagen / slaat de bal, tenzij specifiek anderszins gedefinieerd, betekenen “de bal is
door het bat geslagen” / “slaat de bal met het bat”.
Weerstuit / raakt direct (rebounds / strikes directly) en soortgelijke formuleringen betekenen
zonder contact met enige veldspeler, maar sluiten contact met de grond niet uit.
Uitwendige (external) beschermende uitrusting is enig zichtbaar onderdeel van wat iemand
draagt ter bescherming tegen uitwendige slagen (external blows).
Voor een batsman zijn de toegestane onderdelen een helm, uitwendige beenbeschermers (leg
guards, batting pads), batting-handschoenen en, indien zichtbaar, onderarm-beschermers.
Voor een veldspeler is alleen een helm toegestaan, behalve in het geval van een wicketkeeper, aan
wie wicketkeeping beenbeschermers (pads) en -handschoenen zijn toegestaan.
Kleding - alles dat een speler draagt en dat niet geklassificeerd wordt als uitwendige beschermende
uitrusting, met inbegrip van zulke onderdelen als brillen of sieraden, wordt geklasseerd als kleding,
hoewel hij ter bescherming sommige kledingstukken kan dragen die niet zichtbaar zijn. Een bat dat
door een batsman gedragen wordt, valt niet binnen deze definitie van kleding.
Het bat
-

de volgende onderdelen dienen beschouwd te worden als deel van het bat
het geheel van het bat zelf.
het geheel van een handschoen (of handschoenen) gedragen aan een hand (of handen)
die het bat vasthoudt(en).
de hand (of handen) die het bat vasthoudt(en), indien de batsman aan die hand of die
handen geen handschoen(en) draagt.
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Uitrusting (equipment) - de uitrusting van een batsman bestaat uit zijn bat, als hierboven
gedefinieerd, tezamen met enige uitwendige beschermende uitrusting die hij draagt.
De uitrusting van een veldspeler bestaat uit enige uitwendige beschermende uitrusting die hij
draagt.
Persoon - de persoon van een speler is diens fysieke persoon (vlees en bloed) tezamen met enige
kleding of toegestane uitwendige beschermende uitrusting die hij draagt, behalve, in het geval van
een batsman, diens bat.
Een hand, al dan niet bedekt met een handschoen, die niet het bat vasthoudt is deel van de persoon
van de batsman.
Geen onderdeel van de kleding of uitrusting is deel van de persoon van de speler, tenzij het aan
hem is bevestigd (attached).
Voor een batsman is een handschoen die hij niet aan de hand draagt maar vasthoudt, deel van diens
persoon.
Voor een veldspeler is een onderdeel van de kleding of uitrusting dat hij vasthoudt in diens hand of
handen, geen deel van diens persoon.

