
Rekensheet bij vertraging / oponthoud in 1e innings van wedstrijden in de Overgangsklasse 
(model 2018) 
 
 
Beschikbare tijd 
 
Netto beschikbare tijd bij aanvang wedstrijd   336 minuten (A) 
 
Aantal minuten in 1e innings gespeeld   __________ (B) 
 
Verloren speeltijd in minuten    __________ (C) 
 
Extra tijd beschikbaar in minuten   __________ (D) 
 
Gewonnen tijd door kortere pauze    __________ (E) 
 
Daadwerkelijk verloren speeltijd [C – (D + E)]  __________ (F) 
 
Resterende beschikbare speeltijd (A − F)   __________ (G) 
 
 
Overs per Bowler en Fielding Restricties 
 
Overs in wedstrijd [G / 4,2] 2 cijfers na komma]  __________ (H) 
 
Max. overs per team [H / 2] naar boven afronden __________ (I) 
 
Maximum overs per bowler [I / 5]    __________ overs 
 
PowerPlay Overs [Zie SR 28.2.4]    PP 1_____  overs 
        
       PP 2______ overs 

       PP 3______ overs  

Herziene speeltijd 
 
Start of hervatting 1e innings     __________ (J) 
 
Duur van innings [I x 4,2] naar boven afronden  __________ (K) 
 
Herziene eindtijd 1e innings [(J + K) – B]   __________ (L) 
 
Duur van de pauze      __________ (M) 
 
Aanvangstijd 2e innings (L + M)   __________ (N) 
  
Herziene eindtijd 2e innings (N + K)    __________(O)** 

 

**Kontroleer dat de wedstrijd niet eerder eindigt dan de aanvankelijk berekende eindtijd; is 
dat wel het geval, geef elk team een extra over en voer de berekening onder I tot en met O 
opnieuw uit   



Rekensheet om te checken of een onderbreking in de 1e innings van wedstrijden in de 
Overgangsklasse (model 2018) de innings doet beeindigen 
 

Voorgestelde herstarttijd    _____________(P) 

Herziene eindtijd, waarbij volledig gebruik  

wordt gemaakt van extra tijd   _____________(Q) 

Verschil in minuten tussen P en Q   _____________(R) 

Mogelijk te bowlen overs [R / 4,2] naar boven afgerond 

      _____________(S) 

Aantal voltooide overs in 1e innings   _____________(T) 

 

Als S groter is dan T, ga verder in 1e innings 

Als S kleiner of gelijk is aan T, is de 1e innings afgelopen en ga je verder op de volgende pagina 



Rekensheet voor aanvang van de 2e innings van wedstrijden in de Overgangsklasse (model 2018) 
 
Maximum overs om te bowlen 

(als 1e innings niet het maximum is gespeeld,  

neem S over van hierboven)   _____________(A) 

Geplande tijd voor 2e innings [A x 4,2]  

 naar boven afgerond    _____________(B) 

Starttijd      _____________(C) 

Geplande eindtijd [C + B]    _____________(D) 

 

Maximum overs per bowler [A / 5]    __________ overs 
 
PowerPlay Overs [Zie SR 28.2.4]    PP 1______ overs 
        
       PP 2______ overs 

        PP 3______ overs  

 

Rekensheet bij vertraging / oponthoud in 2e innings van wedstrijden in de Overgangsklasse 
(model 2018) 

 
 
Tijd 
 
Tijd bij aanvang innings    __________ (A)  
 
Tijd op moment van onderbreking    __________ (B) 
 
Aantal minuten in de 2e innings gespeeld  __________ (C) 
 
Tijdstip waarop verder wordt gespeeld   __________ (D) 
  
Lengte van de onderbreking [D – B]    __________ (E) 
 
Nog resterende extra speeltijd (of winst door 
 vroegere start 2e innings)   __________ (F) 
 
Totaal verloren speeltijd [E - F]    __________ (G) 
 
 
Overs 
 
Aantal overs bij start van de 2e innings   __________ (H) 



Verloren overs [G / 4,2] naar beneden afronden  __________  (I) 
Aangepast aantal overs 2e innings [H – I]   __________ (J) 
 
Herberekende duur van de innings [J x 4,2]  __________ (K) 
 naar boven afronden 
 
Aangepaste eindtijd [D + (K – C)]   __________ (L) 
 
 
Overs per bowler en Fielding Restricties 
 
Maximum overs per bowler [J / 5]    __________ overs 
 
PowerPlay Overs [Zie SR 28.2.4]    PP 1______  overs 
        
       PP 2______  overs 

PP 3______  overs 

 

 


