
 
 
 
 
 

Hey Gryphon! Let’sGoPlay5! 
 

Aanstaande zaterdag 23 januari gaan we Baseball5 spelen op de velden van Gryphons! Leuk dat je 

erbij bent. We zijn als het met voldoende mensen om 4 teams te maken. We gaan dus op 2 velden 

spelen. Ieder team speelt 3 wedstrijden. 

Hierbij stuur ik je even wat info over het programma van de dag. 

Programma 
10.30   verzamelen kader en hulptroepen, velden uitleggen en zorgen voor een warm 

drankje tussendoor. 

10.45   inloop spelers en speelsters, verzamelen op de tribune 

11.00 – 11.15 teams maken, coach toewijzen en korte uitleg spelregels, naar de velden 

11.15 – 11.30 korte warming up en oefenen gooien en slaan 

11.30 - 12.00 wedstrijd 1   

12.00 - 12.30  wedstrijd 2   

12.30 – 13.00  wedstrijd 3   

13.00 – 13.30  gezamenlijk opruimen (afval in de bakken, materiaal meenemen, velden vegen, 

matten terugleggen) 

 

Spelregels 
Ken je Baseball5 nog niet? Dan is hier een filmpje met uitleg en de regels.  

Het spel lijkt erg op onze sporten maar is net niet helemaal hetzelfde. Even een aantal speciale regels 

die anders zijn dan honkbal of softbal: 

1. Een wedstrijd is 5 innings of max 30 minuten. 

2. Je staat met 5 of 6 mensen in het veld. 

3. Je slaat met de hand. De bal moet binnen de lijnen en over de tiplijn geslagen worden. Na 3x 

fout of mis ben je uit. 

https://youtu.be/BfUIoE5a5Qo


4. Ja mag maar 1,5 meter over het eerste honk doorlopen. Loop je verder dan kun je uitgetikt 

worden  

5. De bal mag niet rechtsreeks in de backstop geslagen worden, moet eerst de grond raken. 

Anders is het een fout bal. 

6. Bij een overthrow mag de loper 1 honk verder. 

7. Je mag niet sliden 

 

Afspraken 
Ouders zijn helaas niet welkom om te komen kijken ivm de Corona richtlijnen. Kinderen moeten 

afgezet worden bij de rotonde en zelf naar de tribune lopen. We vangen ze daar op 

Kader: Hou je aan de Corona richtlijnen!  

Het is koud dus zorg dat je warm aangekleed bent! Muts op, wanten aan. Kan gewoon bij Baseball5! 

Je hebt geen handschoen of knuppel nodig dus die kun je thuislaten. Scheelt weer gesjouw. 

De aanwezige coaches worden verdeeld over de 4 teams. Zij begeleiden ook de wedstijden. 

We zorgen voor een warm drankje tussen de wedstrijden. Er is koffie, thee en warme chocomel. Vind 

je dat niet lekker, dan niet breng dan zelf iets te drinken mee want de kantine is niet open. 

We gaan foto’s en filmpjes maken ter promotie van Baseball5. Wil je niet op de foto en op social? 

Geen probleem, geef dat dan even van tevoren aan.  

We hebben er zin in! Tot zaterdag! 


