
Algemene informatie voor (ouders /verzorgers van) nieuwe spelers 
 

Bij honk- en softbalvereniging HSV Spikes kunnen inwoners uit Spijkenisse en omstreken 

terecht voor honkbal, softbal en Beeball. De vereniging heeft voor honkbal teams in alle 

leeftijdscategorieën.  

Voor softbal zijn er alleen dames en heren seniorenteams.  

Meiden tot 16 jaar kunnen in plaats van softballen ook honkballen.  

Voor de allerjongsten (leeftijd 5 – 10 jaar) is er Beeball.  

 

Globaal is de indeling naar leeftijd als volgt: 

 Beeball rookie: 5 – 8 jaar 

 Beeball major: 7 – 9 jaar 

 Pupillen: 8 – 11 jaar 

 Aspiranten: 12 – 14 jaar 

 Junioren: 15 – 21 jaar 

 Senioren: 18 -    jaar 

 

De indeling in de teams wordt gedaan door de coaches in overleg met de technische 

commissie. Hierbij wordt gekeken naar leeftijd, vaardigheid en spelplezier. 

 

Honkbal wordt gespeeld met een honkbal en de werpers gooien de bal bovenhands aan naar 

de slagmensen. De afstanden tussen de honken zijn groter dan bij softbal. Softbal wordt 

gespeeld met een softball, deze bal is groter en zachter dan een honkbal. 

Beeball is een eenvoudige variant van honk- en softbal voor kinderen, waarbij zij vertrouwd 

raken met de sport. Beeball kent een rookie en een major variant. Beeball rookies kan al 

gespeeld worden met een team van 5 spelers en kent slechts 3 honken. Beeball major wordt 

gespeeld met 9 spelers en kent een veld met 4 honken op korte afstand.  

 

 

Het spel: 

Honk- en softbal, maar ook Beeball is een technische sport met verschillende aspecten. Dit 

maakt de sport aantrekkelijk, maar ook moeilijk om onder de knie te krijgen. Het draait niet 

om balbezit of om contact met de tegenstander. Wedstrijden worden gespeeld op tijd of in 

inningen. Een inning bestaat uit een slagbeurt (aanvallend) en een veldbeurt (verdedigend). 

Punten worden gescoord door over de thuisplaat te gaan de het team dat aan slag is. Het team 

dat in het veld staat heeft verschillende mogelijkheden om dit te voorkomen, zoals het 

uitmaken van de slagman, etc.  

Meer algemene informatie is te vinden op www.knbsb.nl en www.beeball.nl  

 

 

Het seizoen: 

Het seizoen loopt officieel van november tot oktober. Honk- en softbal is een zogenaamde 

zomersport. Dit betekent dat ter voorbereiding op het seizoen vanaf januari gestart wordt met 

binnen-trainingen. Vanaf medio maart (indien het weer het toelaat) wordt er buiten getraind 

en kunnen er oefenwedstrijden gespeeld worden. De competitie start medio april en loopt 

door tot eind september. De competities kennen een zomerstop in juli en / of augustus en de 

meeste competities voor Beeball, pupillen en aspiranten liggen stil tijdens de schoolvakanties.  

Vanaf oktober tot en met december is er geen honk- en softbal. Tegenwoordig worden er voor 

de Beeball en pupillen steeds meer binnen-toernooien georganiseerd in deze periode.  

Wanneer het onder de 10 graden is of het regent wordt er over het algemeen niet gespeeld of 

getraind.  

 

 

 

http://www.knbsb.nl/
http://www.beeball.nl/


Materiaal: 

Iedere speler dient zelf bepaalde materialen aan te schaffen, daarnaast zijn er materialen waar 

de vereniging in voor ziet.  

Zelf moeten de volgende materialen worden aangeschaft: 

 Handschoen 

 Schoenen met noppen 

 Pet (cap) 

 Uniform (hierover hieronder meer) 

 Voor jongens en mannen een toque 

 

De vereniging zorgt voor de ballen, helmen, knuppels, catcherspullen en natuurlijk het veld en 

de kantine.  

Vraag de trainer / coach naar de beste maat handschoen. Handschoenen zijn te verkrijgen bij 

COVEE in Papendrecht, SSK in Den Haag, Forelle in Alphen a/d Rijn en soms bij 

sportzaken. Laat u ook goed informeren voordat u overgaat tot de aanschaf van een knuppel. 

 

 

Uniform: 

De verenigingskleuren van HSV Spikes zijn Royal blauw en rood  

 

Het uniform bestaat uit de volgende onderdelen / kleuren: 

 Witte broek 

 Rood Spikes shirt met het clubembleem vol op de borst 

 (Royal) blauw ondershirt 

 Rode sokken 

 (Royal) blauwe pet met rood embleem van Spikes 

 Rode riem 

 

Leden dienen hun uniform (witte broek en rode Spikes shirt) te bestellen bij de COVEE in 

Papendrecht.  

De vereniging heeft op de website van COVEE een eigen teampagina waar men het uniform 

kan bestellen, onze team pagina is te vinden op http://baseball.covee.nl/Spikes 

Hou rekening met ca. 6 weken levertijd voor het shirt. 

Ook petten en overige kleding & materiaal zijn bij Covee verkrijgbaar. 

U kunt natuurlijk ook een bezoek brengen aan deze of een van de andere winkels. 

 

In de kantine is pasmateriaal aanwezig, zodat de juiste maat besteld kan worden.  

Tijdens de zaaltrainingen komen we langs met de paskleding. 

Kun je niet wachten of hebben we elkaar gemist neem dan contact op met Simon van der Wel  

(e-mail swell@planet.nl of 06-53239353). 

 

Voor de kinderen die Beeball spelen kunnen pakken gehuurd worden. Dit betreft dan alleen 

de broek en het shirt. Het ondershirt, sokken, pet en riem moeten zelf aangeschaft worden. De 

huur van het uniform bedraagt € 30 per seizoen + € 10 borg.  

Soms zijn er tweede hands pakken beschikbaar voor kinderen, vraag hiernaar bij trainer / 

coach van het team.  

 

De vereniging regelt de verkoop van de rode “Spikes” capuchon sweaters zelf. 

Hiervoor zijn pastruien en bestelformulieren aanwezig in ons clubhuis. 

 

Kindermaten zijn er in S (116) / M (128) / L (140) / XL (152)  

Volwassen maten zijn er in : S / M / L / XL / XXL 

 

Prijs sweater kindermaat is € 20,00, voor volwassen maten is de prijs € 30,00 

http://baseball.covee.nl/Spikes
mailto:swell@planet.nl


 

Extra opdruk (bv naam) mouw € 5,00 per opdruk. 

 

De levertijd is ongeveer 2-3 weken. 

 

 

Proeftrainen: 

HSV Spikes biedt personen 2 gratis proeftrainingen aan.  

Een verzoek om proeftrainingen kan men aanvragen via onze website www.hsvspikes.nl. 

Men krijgt na versturen van het verzoek een bevestiging waar en wanneer men mee kan 

trainen.  

Na de proeftrainingen kan men besluiten om te gaan honk- of softballen. 

 

 

Lidmaatschap: 

Door inlevering van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier wordt men lid 

van Honk- en softbalvereniging Spikes. 

Het inschrijfformulier is te downloaden via onze website www.hsvspikes.nl of is verkrijgbaar 

in onze kantine. 

Lidmaatschap gaat men aan voor onbepaalde duur tot schriftelijke opzegging bij de secretaris. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot 31 oktober het jaar daaropvolgend. 

Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie van de contributie. 

 

 

Contributie: 

Leden zijn net als bij andere sportverenigingen contributie verschuldigd. 

Onze contributie bestaat uit een verenigingsdeel en bondsdeel. 

De Bondscontributie staan wij 1 op 1 af aan de KNBSB. 

Leden die na 1 juli lid worden betalen de volledige bondscontributie en 50% van de 

verenigingcontributie. 

In november ontvangen de leden een contributiefactuur voor het nieuwe verenigingsjaar. 

 

Er kunnen betalingsregelingen gemaakt worden, neem hierover contact op met onze 

penningmeester ( penningmeester@hsvspikes.nl ). 

 

De volledige contributie dient voor 1 maart voldaan te zijn anders volgt schorsing. 

Een lid kan dan niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden. 

Tevens worden er extra administratiekosten in rekening gebracht a € 15,00. 

 

Een nieuw lid kan pas deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden wanneer volledige 

contributie voldaan is. 

 

Opzegging lidmaatschap: 

Leden dienen hun lidmaatschap uiterlijk 31 oktober van het betreffende verenigingsjaar op te 

zeggen. Op 1 november gaat het nieuwe verenigingsjaar in en is men lidmaatschapgeld 

verschuldigd voor het nieuwe seizoen. 

http://www.hsvspikes.nl/
http://www.hsvspikes.nl/
mailto:penningmeester@hsvspikes.nl

