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Peanutbal 

Pim Muliersportpark  

Jaap Edenlaan   

2024 BW Haarlem 

Peanutbal: Veld 3/4 (DSS voetbal/softbal) 

(Lopend bereikbaar, 3 min vanaf stadion) 

Contactpersoon: DSS Honkbal&Softbal, Peter Vink, vink5483@planet.nl 

Poule-indeling Peanutbal 

Poule A: 
Molenwiek Dalton 
Beatrix Haarlem 
De Kring 
Ter Cleeff 1 

Poule B: 
Ter Cleeff 2  
Dreefschool 
De Zonnewijzer 
Bos en Vaart 

 

Poule A Veld Poule B Veld 

09.45 Molenwiek – Beatrix 1 9.45 Ter Cleeff 2 – Dreefschool 2 

10.20 De Kring – Ter Cleeff 1 1 10.20 De Zonnewijzer – Bos en Vaart 2 

10.55 Molenwiek – De Kring 1 10.55 Ter Cleeff 2 – De Zonnewijzer 2 

11.30 Beatrix – Ter Cleeff 1 1 11.30 Dreefschool – Bos en Vaart 2 

12.05 De Kring – Beatrix  1 12.05 Zonnewijzer - Dreefschool 2 

12.40 Ter Cleef 1 – Molenwiek 1 12.40 Bos en Vaart – Ter Cleeff 2 2 

 

Finale  

Poule A Veld Poule B Veld 

13.15 Nr. 1 Poule A – Nr. 1 Poule B 1 13.15 Nr. 2 Poule A – Nr. 2 Poule B 2 

 

Prijsuitreiking direct na laatste wedstrijd op het veld. 

Aandachtspunten: 

- Neem vooraf de (spel)regels goed door met de leerlingen. 

- EHBO op Pim Muliersportpark aanwezig.  

- De organisatie verstrekt geen honkbalhandschoenen, maar kinderen mogen uiteraard met 

de blote hand en of een eigen handschoen vangen;  

- Zorg, indien mogelijk, voor uniforme (school)/(sport)kleding. 

- Neem de “belangrijke informatie” op de laatste pagina van dit bestand goed door. 

 

 

 



 

Wedstrijdregels peanutbal 

• Een team bestaat uit minimaal tien en maximaal twaalf kinderen (minimaal drie meisjes);  

• Bij de veldpartij maximaal tien in het veld waarvan minimaal twee meisjes;  

• Alle kinderen van de slagpartij krijgen een slagbeurt;  

• Als de laatste slagman van de slagpartij heeft geslagen en het spel is stopgezet, wordt er 

gewisseld;  

• Elk team komt bij een wedstrijd maximaal twee keer aan slag;  

• Bij de tweede slagbeurt wordt er in omgekeerde volgorde geslagen;  

• Degene die aan slag is mag drie pogingen doen. Misslag geldt als poging;  

• De slagman mag kiezen om vanaf het paaltje te slaan of via optossen (van dichtbij 

onderhands opgooien) van de teambegeleider!  

• Als de leerling bij de derde slag misslaat is de leerling uit;  

• Een geslagen bal moet minstens drie meter in het veld geslagen worden en mag niet 

buiten de foutlijnen terecht komen. De foutlijnen lopen van het thuishonk naar het 

eerste honk en van het thuishonk naar het derde honk;  

• Een bal is fout geslagen als deze over de foutlijn gaat of als hij binnen een straal van drie 

meter van het thuishonk blijft liggen; 

• Als je geslagen hebt, loop je naar het eerste honk. De veldpartij kan degene die geslagen 

heeft uitmaken door het eerder aantikken van het eerste honk (de veldpartij moet wel 

de bal in de handen hebben);  

• Er mag op elk honk slechts één honkloper staan;  

• Bij een vangbal is degene die geslagen heeft uit en de andere honklopers moeten terug 

naar het honk waar zij stonden. Hij kan worden uitgemaakt door hem te tikken op de 

weg terug naar het honk, of door het honk, met bal in de hand aan te raken voordat hij 

het honk bereikt; 

• Een honkloper mag pas het honk verlaten als de slagman de bal raakt;  

• Bij een doorgeschoten bal mogen de honklopers één honk verder gaan; 

• Veldspelers staan tenminste op tien meter afstand van de slagman; 

• Bij het thuis honk staat een achtervanger. Deze kan het spel doodmaken door in het bezit 

van de bal het thuishonk aan te tikken. De honkloper die nog niet bij het volgende honk 

is moet dan terug, tenzij het een gedwongen loop is;  

• Een honkloper die het honk niet vast heeft, kan d.m.v. het tikken met de bal uitgemaakt 

worden; 

• Zijn alle honken bezet en de achtervanger tikt het thuishonk aan voordat de loper van 

het derde honk de thuisplaat heeft bereikt, dan is deze loper uit en telt het punt niet;  

• De scheidsrechter geeft aan dat de laatste man aan slag is. De veldpartij moet zo snel 

mogelijk het spel stopzetten (met de bal in de hand) het thuishonk aan tikken; 

• De organisatie verstrekt geen honkbalhandschoenen, maar kinderen mogen uiteraard 

met de blote hand en of een eigen handschoen vangen;  

• Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. De begeleiding van elk team houdt de 

score bij en na elke inning vergelijken de begeleiders de score;  

• Bij spelsituaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie; 



 

• Er wordt centraal op tijd gespeeld (35 minuten) zorg dat de teams klaarstaan om 

onmiddellijk te kunnen spelen. De tijd wordt direct na het eind van de wedstrijd weer 

ingeschakeld voor de volgende wedstrijd. Niet (of later) starten betekent minder 

speeltijd; 

• Indien beide teams na de centrale zoemer/bel niet hetzelfde aantal slagbeurten heeft 

gehad dan telt alleen de score van de volledig gespeelde inning door beide partijen. De 

extra laatste slagbeurt die slechts één van de partijen heeft kunnen afwerken komt te 

vervallen. 

Belangrijke informatie 

Om een dag als deze goed te laten verlopen zijn we afhankelijk van verschillende 

factoren. Het weer kunnen we niet regelen maar wat we wel samen kunnen afspreken is 

dat iedereen zich aan de volgende regels houdt. 

• Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor jouw wedstrijden. 

• Zorg ervoor dat de begeleiding weet waar je bent. Als er problemen zijn tijdens de 

wedstrijden of buiten de wedstrijden om, ga dan naar je begeleider van uit school 

toe. 

• Zorg dat tijdens jouw pauzes niemand last van je heeft. Je kunt je voor de 

wedstrijden, tussen wedstrijden door en na afloop van je wedstrijden vermaken 

met activiteiten in het Olympisch Dorp. 

• Laat je rommel niet slingeren, let op je persoonlijke eigendommen en gooi je afval 

in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat de kleedkamers, toiletten en 

sportruimtes na gebruik netjes achter. 

• Mocht je deze dag EHBO nodig hebben, dan kan je deze op alle accommodaties 

(EHBO-doos). vinden. De centrale EHBO post is echter te vinden op het Pim Mulier 

Sportpark. 

• Zorg zelf voor een lunch en voldoende drinken (ook bij warm weer). 

• Catering aanwezig op het plein achter Olympisch Stadion. 

Verplaatsing tussen het Pim Mulier Sportpark, zwembad de Planeet, badmintonhal 

Duinwijck, Kennemer Sportcenter, Korfbalvelden, Ruud van der Geesthal, Provincie 

Noord-Holland hal en de Bison Bowling is lopend. 

Begeleiders 

• Zorg ervoor dat alle kinderen die onder je hoede vallen zich aan de gedragsregels 

en de toernooiregels houden. 

• Zorg dat de teams weten waar ze moeten spelen en overal op tijd aanwezig zijn. 

• Zorg dat je in bezit bent van de informatie, spelregels en de 

wedstrijdprogramma’s van de toernooidag. 

• Je bent de contactpersoon tussen de leerlingen en de toernooileiding. 

• De organisatie vertrouwt op uw medewerking om deze dag plezierig, sportief en 

vooral veilig te laten verlopen. 

 

Alle gouden medaille winnaars dienen om 14.15 uur te verzamelen in de hoek 

van het stadion, aan de zijde bij de spoorlijn. Dit zal waarschijnlijk voor een 

aantal winnaars betekenen dat ze direct na het winnen van de gouden medaille 

de accommodatie moeten verlaten. 


