
Start Baseball5 
op jouw school
Ontvang gratis PlayKIT

www.cubs.nl/baseball5-op-scholen



Start Baseball5 op jouw school

Als onderwijsinstelling hoeven we jou niet te vertellen hoe belangrijk het is om de kinderen


regelmatig te laten bewegen. En dat het soms knap lastig is om de kinderen daarin te


enthousiasmeren en motiveren. Hoe leuk is het dan om een totaal nieuwe spelvorm te bieden?



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.



Dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Hardenberg kunnen scholen gratis kennismaken 

met deze sport. Scholen die mee willen doen kunnen zich aanmelden en ontvangen een gratis 

PlayKIT. En er zijn plannen om het Open Hardenbergs Kampioenschap Baseball5 te organiseren. 

Waar de deelnemende kinderen per leeftijdsgroep om het kampioenschap strijden.
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“Baseball5 is een spelvorm waarbij iedereen heel goed mee kan doen en kinderen met 

beweeguitdagingen en beweegtalent heel goed kunnen mengen.” 



Niek Welleweerd, Vakdocent LO en initiatiefnemer Baseball5 project



De gratis PlayKIT bestaat uit:
 5 balle
 een thuisplaa
 krijtjes om je veld uit te tekenen
 en een spelregelkaart
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Vraag Gratis 
playkit aan

  Ga naar:

CUBS.NL/BASEBALL5-OP-SCHOLEN



 De bal met de platte hand of een vuist in het spel brenge

 De bal moet de grond rake

 Wissel na drie ‘uit’ 

BasEball5 in het kort
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Bekijk instructiekaarten met ideeën voor de gymles op www.cubs.nl/baseball5. Baseball5 in het 

kort uitgelegd:

 Twee teams van 5 tegen 

 Wedstrijdduur van 5 innings

Baseball5 is een urban variant van honkbal en softbal (op veel scholen ook wel bekend onder de 

naam slagbal). Het is een innovatieve spelvorm die wordt gekenmerkt door zijn snelle wedstrijden. 

Er zijn bijna geen materialen nodig om Baseball5 te kunnen spelen en je kunt het spelen op elke 

ondergrond. Door het kleine veld en de kleine teams is het spel snel en dynamisch en daardoor 

heel attractief om het zelf te spelen en om naar te kijken.  Baseball5 is een ideale spelvorm in de 

wijk en op scholen. Ook als trainingsvorm in een sportzaal of op het veld is deze spelvorm zeer 

geschikt.

gYMLES EN BUITENSPELEN

Om een goede indruk van deze nieuwe spelvorm te krijgen, raden we 

je aan een korte video te bekijken. Scan de code hiernaast of ga naar 

www.cubs.nl/baseball5.

Instructievideo
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Baseball5 kan op elk type ondergrond worden 

gespeeld. Het speelveld is 18 x 18 meter waarbij 

de honken in een vierkant van 13 x 13 meter 

liggen. Heb je een kleinere ruimte ter 

beschikking? Dan kunnen de afmetingen van het 

speelveld prima aan de beschikbare ruimte 

worden aangepast.

 Een wedstrijd wordt gespeeld tussen twee teams van 5 spelers

 Er is een aanvallende partij (aan slag) en een verdedigende partij (in het veld)

 Er wordt met een kleine, rubberen bal gespeeld

 Een speler van de aanvallende partij staat in het slagperk achter de thuisplaat (zie gele vierkant 

op de tekening hierboven) en slaat de bal met de hand het speelveld in

 Daarna rent hij naar het eerste honk

 Als een volgende speler in zijn slagbeurt de bal het veld in slaat, dan rent de eerste speler van 

het eerste naar het tweede honk, derde honk en de thuisplaat. Als dit lukt zonder door de 

verdedigende partij te worden ‘uit’ gemaakt dan heeft deze speler één punt gescoord

 Het verdedigende team probeert een speler ‘uit’ te maken door de geslagen bal te vangen óf 

eerder op het eerste honk te brengen óf de speler tussen de honken te tikken

 Als de verdediging drie spelers ‘uit’ heeft gemaakt wordt er gewisseld

 De verdedigende partij neemt dan de aanval over en andersom

 Als er dan weer drie spelers ‘uit’ zijn, is de inning voorbij

 Een Baseball5-wedstrijd wordt over 5 innings gespeeld.

Situatieschets:

Hoe speel je baseball5?
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Start Baseball5 op jouw 
school 

Cubs honk- en softbalvereniging in Hardenberg is initiatiefnemer van dit project. Wij werken met 

lokale buurtsportcoaches en onderwijs samen om baseball5 in het sportaanbod te introduceren. 

Benieuwd naar hoe je Baseball5 goed in je gymles kunt verwerken? Doorloop de volgende stappen 

en start met Baseball5.

Vraag de gratis PlayKIT aan voor scholen

Ga naar www.cubs.nl/baseball5-op-scholen en vraag hier jouw gratis PlayKIT aan. Je 

ontvangt een e-mail ter bevestiging met duidelijke vervolgstappen.  

Haal de PlayKIT op en volg een Baseball5 training

Na het aanmelden ontvang je een aantal data om de playkit bij de cubs op te halen. Op 

deze dag kun je een Baseball5 training bijwonen. Hier ontdek je oefen- en spelvormen 

die je direct kan toepassen. 

Start Baseball5 op jouw school

Met de PlayKIT heb jij het perfecte starterspakket om Baseball5 in je gymles te 

verwerken. Ga naar www.cubs.nl/baseball5 voor gave drills!

Deel tickets introductieprogramma uit

In de playkit zitten tickets voor enthousiaste leerlingen om deel te nemen aan het 

Baseball5 introductieprogramma van de Cubs. Voor alle deelnemers zijn wij van plan 

om begin 2022 het Hardenbergs open Baseball5 toernooi te organiseren.

Bonus

Meld een leerling van jouw school zich aan dan ontvangt de school extra 

spelmatriaal zoals: 5 extra baseball ballen en/of een thuishonk.
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Contact

Cubs Honk- en Softbalvereniging

BPG Peters Honkbalpark
Parkweg 42, 7772 XT 

Hardenberg

Overijssel

scholen@cubs.nl


Vind ons online

Vragen? 
Whatsapp of bel 06-38890088.

  Ga naar:

CUBS.NL/BASEBALL5-OP-SCHOLEN

facebook.com/cubs-hardenberg

twitter.com/cubs_hardenberg

instagram.com/cubshardenberg
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