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INLEIDING  

Peanutbal, een leuk en aantrekkelijk spel voor jongens en/of meisjes (dus ook gemengd) in 
de leeftijd van 5 tot en met 9 jaar, wordt sinds 1975 in Nederland gespeeld. 
Het spel, dat een grote verwantschap heeft met honkbal en softbal, maakte een stormachtige 
ontwikkeling door. Door de eenvoudige spelregels, het weinige materiaal dat nodig is, de 
veiligheid en de betrekkelijk geringe ruimte die het spel vraagt, is het erg populair geworden. 
Het doel van Peanutbal om kinderen op zeer jonge leeftijd al kennis te laten maken met een 
spel in groepsverband, waarbij het accent niet op wedijver, maar op spelvreugde ligt, is 
duidelijk bereikt en daar zijn we best een beetje trots op. Maar nu het spel een aantal jaren 
wordt gespeeld bij de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) en vooral 
ook op veel scholen en we dus vanuit enige ervaring kunnen spreken, is de behoefte aan 
wat bustelling geboren. 

Zonder het oorspronkelijke spel geweld aan te doen, is hier en daar een wat duidelijker 
omschrijving van de regels gegeven en is er zo af en toe in enkele regels een nuance 
aangebracht. Het principe van het spel is echter onveranderd gebleven. Het is nog steeds 
net zo speels als in 1975. 

Uitgangspunt is nog steeds dat Peanuts spelen met elkaar en niet tegen elkaar. We 
verwachten dan ook, dat het spel een nog grotere vlucht zal nemen dan het nu al heeft 
gedaan. 

SPEELVELD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tekening geeft de situatie aan bij de spelregels voor Peanutbal. Bij peanutbal is de 
afstand tussen de honken 15 meter en de veilige afstand 10 meter.  
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SPELVERLOOP 

 Twee partijen spelen met elkaar. Een partij staat in het speelveld en de andere partij 
is aan slag.  

 In een slagbeurt komen beide partijen één keer aan slag.  
 Van een partij slaat iedere speler op zijn beurt de bal van het statief het veld in en 

probeert een punt te scoren door achtereenvolgens het 1e, 2e, 3e honk en thuisplaat 
aan te raken  

SPELMATERIAAL 

 Het veld moet voorzien zijn van duidelijke belijning!  
 3 honken (38 x 38 cm en 7,5 tot 12,5 cm dik).  
 1 thuisplaat (vijfhoek met twee zijden van 22 cm en één zijde van 43 cm). De honken 

en de thuisplaat dienen met pennen verdekt in de grond te zijn vastgezet. 
Bij gebruik van rubber honken is dit niet nodig, want deze zijn uitgerust met een 
antislip-profiel.  

 Bij het slaan wordt gebruik gemaakt van een verstelbaar statief met zware 
onderplaat. Bij het gebruik van een metalen statief dient het rubber minimaal 15 
centimeter lang te zijn.  

 De bal is een zgn. Soft-touch bal met een omtrek van circa 9 inches (23 cm) en een 
gewicht van 100 gram.  

 De knuppel mag van hout of een metaallegering zijn. Afhankelijk van lichaamsbouw 
en vaardigheid voldoen knuppels van 24 t/m 26 inch, met een gewicht tussen 12 en 
23 oz., het beste. 

N.B. Op het schooltoernooi spelen alle teams ZONDER handschoenen, het is dus niet 
toegestaan zelf meegebrachte handschoenen te gebruiken. 

SPELREGELS algemeen 

1. Bij officiële wedstrijden heeft een partij maximaal 12 spelers, waarvan er maximaal 10 
in het veld opgesteld mogen staan (zie verder opstelling).  

2. De teambegeleider maakt een slagvolgorde en een veldopstelling. 

N.B. Heeft één partij minder spelers dan de andere, dan gaat de kleinste partij door 
met slaan tot het aantal slagbeurten gelijk is aan dat van de tegenpartij. Er kunnen 
dus wel 12 tot 16 spelers slaan.  

3. Wanneer van de slagpartij de laatste slagman geslagen heeft en het spel is stopgezet 
wordt er gewisseld.  

4. Bij elke volgende slagbeurt wordt in omgekeerde volgorde geslagen (de laatste 
slagman van de vorige slagbeurt begint met slaan).  

N.B. De teamleider ziet er op toe, dat de slagpartij op een bank of op de grond in de 
slagvolgorde blijft zitten op tenminste 7 meter van de foutlijn en het statief (i.v.m. gevaar van 
kinderen die met knuppels zwaaien enz.). 

SLAAN algemeen  

1) Elke speler mag 3 pogingen doen om de bal het veld in te slaan. 

2) Wanneer is de bal goed geslagen? 

A. Als de bal blijft liggen op of tussen de foutlijnen of daar wordt aangeraakt door een 
veldspeler. 
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B. Als de bal tussen het eerste en derde honk doorgaat en de bal voor het eerst de grond 
raakt op of binnen de foutlijnen. P.S. Honken horen bij goed gebied.  

OPMERKING: 
Als tijdens het slaan zoals omschreven onder A of B, het statief omvalt als gevolg van een 
goede slag gaat het spel gewoon door. 

3) Wanneer is de bal fout geslagen? 

A. Als de bal direct buiten de foutlijnen is geslagen. 
B. Als de bal blijft liggen binnen een straal van 3 meter (afgezet met 3 dopjes) van de 
thuisplaat (halfgeraakte bal dus).  
C. Als tijdens het slaan alleen het statief wordt geraakt (en evt. omvalt). Dit moet worden 
gezien als een misslag. 

OPMERKING: Als tijdens het slaan de knuppel wordt weggegooid is de speler UIT! 

N.B. Wanneer een foutgeslagen bal gevangen wordt, is de slagman uit (de bal mag 
gevangen worden tot de 7 meter stippellijn, zie onder kopje SPEELVELD), het spel gaat 
verder. 

HONKLOPEN algemeen 

1) Er mag slechts één loper op een honk staan. 

 Als het spel dood is en er staan meerdere honklopers op 
een honk dan verwijst de spelleider naar de reglementair 
te bezetten honken.  

2) Wanneer een slagman honkloper wordt, verliest de loper die 
het eerste honk bezet het recht op dat honk en moet naar het 2e 
honk (een zgn. "gedwongen loop"). Dit geldt ook voor lopers op 
het 1e, 2e en 3e honk. 

3) Een honkloper mag het honk, waar hij recht op heeft, pas 
verlaten wanneer de slagman de bal raakt. 

4) Wanneer een honkloper zijn honk verlaat vóórdat de slagman 
de bal raakt, is hij reglementair gezien "uit" (het spel is dan dood 
en de slagman moet opnieuw slaan). 

De spelleider wordt geadviseerd om eerst een waarschuwing te 
geven en zowel honkloper als slagman een nieuwe kans te 
geven. Slaat de slagman echter een vangbal dan wordt deze 
uitgegeven en is het spel dood. Slagman uit en de honklopers 
terug naar hun honk. 

5) De loper mag niet van zijn baan afwijken om te voorkomen 
dat hij uitgetikt zal worden. 
De loper zal dan ook indien hij niet getikt is, in zo'n geval 
onmiddellijk worden uitgegeven. 

6) Wanneer de bal door een wilde aangooi over het eerste of derde honk of over de 
thuisplaat het speelveld verlaat (dus over de 7 meter stippellijn, zie onder het kopje 
speelveld) heeft de honkloper recht op het volgende honk. 

Deze regel geldt niet bij de laatste slagman! (zie LAATSTE SLAGMAN) 
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7) Als er, nadat het spel is stilgelegd, meerdere honklopers op één honk zijn moet de 
achterste loper terugkeren naar het voorgaande honk. Dit kan uiteraard niet in een 
gedwongen loop-situatie. In dat geval wordt de voorste loper het volgende honk toegewezen. 
Bij volle bak (alle honken bezet) wordt de honkloper het dichtste bij thuis uitgegeven. 

8) Het maken van een sliding is uiteraard toegestaan. Het is een wezenlijk onderdeel van het 
spel en het is een veilige manier van afremmen voor de honklopers.  

VERDEDIGING algemeen 

OPSTELLING 

1) Alle veldspelers staan op veilige afstand van de thuisplaat binnen de foutlijnen. 

 bij een honkafstand van 15 meter is deze afstand 10 meter.  

Er mogen niet meer dan 6 spelers (inclusief de achtervanger) in het binnenveld worden 
opgesteld en maximaal 4 in het buitenveld. 

N.B. De veldopstelling in het binnenveld moet er zoveel mogelijk hetzelfde uitzien als bij een 
honkbal- of softbalwedstrijd. 
Dus: achtervanger, le honkman, 2e honkman, 3e honkman en een "werper". 

2) De achtervanger staat tegenover (in de ogen kijken van de) de slagman op 2 meter 
afstand van het statief, zodra de bal geslagen is gaat de achtervanger in principe bij de 
thuisplaat staan. 

3) Nadat de achtervanger het spel heeft stopgezet (zie "stopzetten van het spel"), legt hij de 
bal op het statief. Let op: branden moet op de thuisplaat gebeuren (als de bal alleen maar op 
het statief wordt gelegd, gaat het spel nog verder!) 

UITMAKEN 

1) Vangen van een goed of fout geslagen bal binnen het speelveld. Bij een vangbal is de 
slagman uit en moeten de lopers terug naar het honk waar ze op stonden toen de bal 
geslagen werd.  

2) Een loper die niet in contact is met een honk, tikken met de bal. Uitzondering: op het 
eerste honk mag je "uitlopen". 

3) Wanneer een speler van de veldpartij in het bezit van de bal na een goed geslagen bal het 
1e honk eerder aanraakt dan de slagman die honkloper is geworden (zgn. "gedwongen loop-
situatie"). 

N.B. Wanneer de slagman honkloper wordt en het 1e honk of 1e en 2e honk, of 1e, 2e en 3e 
honk bezet zijn, dan verliezen de honklopers het recht op hun honk en kunnen worden 
uitgemaakt zoals op het eerste honk gebeurt (zie 3). 

N.B. Wanneer een honkloper een honk mist en een veldspeler raakt dit honk, met de bal in 
bezit, dan moet de honkloper door de spelleider worden uitgegeven als de spelleider dit zelf 
ook heeft geconstateerd. 
De spelleider mag de verdedigende partij niet wijzen op het feit dat en honkloper een honk 
gemist heeft. 
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STOPZETTEN VAN HET SPEL 

1) Wanneer de veldpartij niemand meer kan uitmaken moet de achtervanger of een andere 
speler van de veldpartij met de bal in bezit de thuisplaat aanraken. Het spel is stopgezet en 
alle lopers moeten teruggaan naar het honk waar zij recht op hebben. 

2) Wanneer de slagman/honkloper het eerste honk nog niet heeft bereikt terwijl de 
achtervanger het spel stopzet, mag de honkloper doorlopen naar het eerste honk, want hij is 
niet uitgemaakt (vangen of tikken). 

3) Wanneer alle honken bezet zijn en de achtervanger zet het spel stop op de thuisplaat 
voordat de loper van het derde honk de thuisplaat heeft bereikt, dan moet deze loper worden 
uitgegeven en telt het punt niet (zie gedwongen loopsituatie). 

N.B. Het spel stopt pas als er op thuisplaat wordt gebrand en niet als er op een van de 
andere honken is gebrand. 

LAATSTE SLAGMAN 

1) De teambegeleider en de spelleider moeten duidelijk aangeven dat de laatste slagman 
aan slag is. 

2) De veldpartij tracht zo snel mogelijk het spel stop te zetten. 

3) Wanneer de laatste slagman uitgevangen wordt, is het spel automatisch gestopt (punten 
die op deze slag gescoord worden tellen niet). 

4) Wanneer er op slag van de laatste slagman, een honkloper uitgemaakt wordt in een 
gedwongen loop situatie, is het spel dood en kunnen er dus ook géén punten gemaakt 
worden. 

5) Wanneer de bal bij de laatste slagman buiten het speelveld gegooid wordt (dus buiten de 
7 meterlijn), mogen de lopers doorlopen totdat ze een punt gescoord hebben of totdat de 
veldpartij het spel heeft stopgezet. 

N.B. De spelleider moet in dit geval het spel doodleggen, waarbij alle honklopers 
ongehinderd kunnen scoren, als de veiligheid van de veldspelers in het geding is. 

ALGEMEEN VEILIGHEID 

1. Zachte bal (type Soft Touchbal, met een gewicht van 100 gram). 

2. Liefst een statief met een ronde voet (en Iiefst met rubber onderlaag). 

3. Achtervanger tegenover de slagman op 2 meter afstand (nooit erachter i.v.m. wegwerpen 
van de knuppel). 

4. Spelleider op 2 meter achter het statief. 

5. Slagpartij op 7 meter van de foutlijn minimaal halverwege de afstand thuisplaat -1e honk  

7. Een teambegeleider blijft vlak bij de slagpartij die zit te wachten. Hij maakt de slagvolgorde 
en veldopstelling en zet het team veilig neer. 

8. Geen schoeisel met ijzerbeslag. 

9. Geen foutlijnen uitleggen met linten (i.v.m. struikelen). 


