


 

Start Baseball5 bij jouw vereniging
Urban sporten zijn enorm in opkomst. En een Urban variant op honkbal en softbal kon 

niet uitblijven. Baseball5 is een innovatieve spelvorm die zich laat kenmerken door 

dynamiek en snelheid. Je speelt het in gemengde teams, 5 tegen 5 in 5 innings. Een 

wedstrijd duurt 15 tot 20 minuten. Geschikt voor elke ondergrond, nauwelijks 

materiaal nodig. #allyouneedisaball.  

 

Baseball5 biedt een nieuwe dimensie in de straatsport  en verenigingssport .  

En veel is er niet voor nodig. Een veldje van 21 x 21 meter op vrijwel elke ondergrond 

volstaat. Eenvoudig te realiseren dus, ook bij jouw vereniging óp jouw 

sportaccommodatie of in de winter in de zaal.   

 

 

 

 
 



Opstartfase 
Ook voor honkbal- en softbalverenigingen is Baseball5 een mooie aanvulling op het 

reguliere sportaanbod van Honkbal, Softbal en BeeBall. Baseball5 is snel, simpel en 

eenvoudig in te passen in het huidige sportaanbod op je vereniging. 

 

De KNBSB introduceert Baseball5 bij diverse gemeente en sportbedrijven. Via die weg 

komen we ook op de scholen. Dat biedt verenigingen een enorme kans op nieuwe 

leden door Baseball5 ook aan te bieden op de vereniging. 

 

Wat kun je doen? 

• Creëer een ‘vaste plek ’ op uw accommodatie waar Baseball5-plek kan worden 

gespeeld. Dit kan bijvoorbeeld al in een (kleine) hoek ergens op een vrije 

grasstrook of een bestrate plek. Elke ondergrond is mogelijk.  

• Stel deze ‘vaste plek’ open voor bestaande leden maar zeker ook voor spelers 

die nog geen lid van je vereniging zijn. Dit kan gereguleerd (vaste tijden) of 

ongereguleerd. Laat iedereen hierop spelen, ook potentiële nieuwe leden. 

• Bied Baseball5-aanbod aan in de vorm van trainingen en wedstrijdjes op je 

accommodatie. 

• Maak de spelvorm zichtbaar in de gemeente waar je bent gevestigd . Denk aan: 

o demonstratiewedstrijdjes/toernooitjes op centrale plekken in de stad 

organiseren 

o actief de wijken intrekken 



o met lokale buurtsportcoaches en onderwijs samenwerken 



Baseball5 indoor  

Zoals gezegd is Baseball5 ook een ideale vorm om in de winter in de zaal door te 

spelen. Zo kun je het hele jaar door sportaanbod voor je leden creëren. Je kunt 

honkbal en softbal seizoen verlengen en in de wintermaanden indoor met Baseball5 

aan de slag.  

 

 
 
 
 
 

 



Informatieve website 
Speciaal voor Baseball5 hebben we een informatieve website ontwikkeld waarop alle informatie 

over deze nieuwe spelvorm is terug te vinden: www.playbaseball5.nl. Van spelregels tot een 

instructievideo, maar ook de mogelijkheid om Baseball5-ballen of een PlayKit aan te schaffen 

waarmee je snel aan de slag kunt bij je vereniging. 

 

 
 
 
 
 

PlayKit 
In de PlayKit zit alles wat je nodig hebt om Baseball5 te kunnen 

spelen. Deze starterskit bevat 5 Baseball5-ballen, een 

thuisplaat, een spelregelflyer en een doosje stoepkrijtjes 

waarmee je het veld kunt tekenen.  

 

  

http://www.playbaseball5.nl/


Handige downloads 

Op de website vind je ook diverse downloads  

- De officiële Baseball5 spelregels 

- Baseball5 spelregelkaart met de spelregels in het kort 

- Baseball5 brochure  

- Baseball5 drills  

 

De downloads zijn verzameld op deze pagina 

 

Speelveld  

Je speelt Baseball5 idealiter op een veld van 21 x 21 meter. De honken liggen 13 meter van elkaar. 

En als er iets minder ruimte beschikbaar is, dan is dat geen probleem. Pas de afmetingen dan 

gewoon aan!  

#PlayEverywhere 

https://playbaseball5.nl/wp-content/uploads/2020/02/Spelregels-Baseball5-Nederlandse-versie-2020-04-02.pdf
https://playbaseball5.nl/wp-content/uploads/2020/02/Baseball5_Spelregelkaart_KNBSBCPDF2.pdf
https://www.knbsb.nl/media/filer_public/a0/0a/a00a316b-8aea-4648-b2f4-34376e402df4/play_baseball5_skills_def_160320.pdf
https://www.knbsb.nl/media/filer_public/a0/0a/a00a316b-8aea-4648-b2f4-34376e402df4/play_baseball5_skills_def_160320.pdf
https://playbaseball5.nl/baseball5-downloads/


Materialen 

#AllYouNeedIsABall is de ultieme slogan voor het materiaal wat je minimaal 

nodig hebt om Baseball5 te spelen. Een officiële Baseball5-bal is een kleine 

rubberen bal. Heb je die niet? Dan voldoet een tennisbal ook prima. Natuurlijk 

is het fijn als je honken hebt die je kunt gebruiken. Maar iets anders om als 

honken neer te leggen is ook prima. Speelt je op straat, dan kun je de honken 

met een stoepkrijt tekenen. De PlayKit en Baseball5-ballen zijn te koop via de 

webshop. 

 

Organiseer een vast speel- of trainingsmoment 

Organiseer wekelijks bij je vereniging op een vaste dag een Baseball5-middag/avond waarop 

iedereen welkom is om Baseball5 te spelen of om te trainen. Vraag je deelnemers/leden iemand 

mee te nemen. Nodig vrienden uit om te komen spelen door middel van flyers, e-mail, social media 

en berichtgeving op de verenigingswebsite. Flyers uitdelen in de wijk is ook een goede optie! 

 

 

 

https://www.knbsbshop.nl/webshop/baseball5/
https://www.knbsbshop.nl/webshop/baseball5/


Kantine open 

Zorg dat op de speel-/trainingsavond de kantine open is, zodat de spelers na afloop van de 

wedstrijd/training een drankje kunnen nuttigen en gezellig kunnen napraten. Het sociale aspect is 

bij deze doelgroep ook erg belangrijk!  

 

 

Stel een Baseball5-coördinator aan voor je vereniging 
Een goed hulpmiddel is het aanstellen van een Baseball5-coördinator. Iemand die zich specifiek 

met het opstarten en onderhouden van Baseball5 bezighoudt. Hij of zij is het aanspreekpunt voor 

Baseball5 binnen en buiten de eigen vereniging. Hij kan ook de contacten met de gemeente, 

buurtsportvereniging en scholen in de buurt onderhouden.  

 

Taken van de Baseball5-coördinator: 

• Organiseert een vast wekelijks Baseball5-moment bij de vereniging. 

• Zorgt dat een veld en materialen beschikbaar zijn om te kunnen spelen. 

• Enthousiasmeert de (potentiële) leden om één keer in de week deel te nemen aan 

Baseball5 bij de eigen vereniging. 

• Regelt de speelmomenten met scholen, buurtteams en verenigingen in de buurt. 

• Verzorgt de communicatie met de Baseball5-teams bij omliggende verenigingen, 

buurtsportcoaches en onderhoudt de communicatie met de Baseball5-spelers binnen de 

vereniging en de wijk/gemeente (nieuwsbrief, Facebookpagina ed.) 

 

 

 

 



Baseball5-lidmaatschap 
Voor Baseball5 kent de KNBSB het ‘Introductie’ 

bondslidmaatschap. Spelers kunnen lid worden van je vereniging 

voor €10,- per jaar. Dan staan ze geregistreerd bij je vereniging én 

de KNBSB. Indien je een uitgebreid aanbod Baseball5 faciliteert bij 

je vereniging kun je daar een aangepast deel 

verenigingscontributie aan toevoegen.  

De registratie van iedereen die onze sporten beoefent is belangrijk 

voor de vereniging en natuurlijk ook voor de KNBSB. Bovendien is 

hij of zij dan ook verzekerd.  

Zorg dat de contributie laag is, zodat de drempel om deel te nemen ook laag is. 

 
Social media 

Voor updates over onze campagne en de uitrol van 

Baseball5 in Nederland kun je het beste ook onze social 

mediakanalen in de gaten houden:  

Facebook en Instagram @Baseball5NL 

 

Gebruik bij je eigen posts de volgende hashtags: 

#PlayBaseball5  

#Baseball5 

#PlayEverywhere 

#AllYouNeedIsABall 

 

 
 
Opleiding 
Ga je bij jouw vereniging met Baseball5 aan de gang? Dan is het handig om een aantal 
gecertificeerde Baseball5-begeleiders binnen het kader van de vereniging te hebben. Daarvoor 
biedt de KNBSB nu de opleiding Baseball5-begeleider aan.  
 
Voor meer informatie check je deze link.  

https://www.knbsb.nl/opleidingen/Opleidingen/baseball5-begeleider/


Informatie 
Alle informatie over Baseball5 en nieuws over evenementen is terug te vinden op 

www.playbaseball5.nl. Heb je vragen of wil je meer informatie? Mail dan naar 

info@playbaseball5.nl. 

 

http://www.playbaseball5.nl/
mailto:info@playbaseball5.nl

