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  Welkom bij 

Uden Red Sox 
 

Leuk dat je wilt kennismaken met het 

honkbalspel! 

 

In dit boekje vind je: 

 Uden Red Sox 

 Het honkbalspel 

 Wat verwachten we van jou 

 Dit heb je nodig om te spelen 

 De kosten 

 Lid worden 

 Het huishoudelijk reglement 

o Afspraken 

o Normen en waarden 

o Veiligheid 

 De teams 

 Bestuur en commissies 

 contact 
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  Ons kent ons 

 
Die leuke honk- en softbalclub waar je je 
welkom voelt en de “ons kent ons” 
mentaliteit aanwezig is, dat is Uden Red Sox.  

 
Al sinds 1986 een gezellige kleine vereniging 

actief in die mooie en disciplinaire 
familiesport honk- en softbal, met een 
gezellige en respectvolle sfeer, in het veld en 

langs de lijn.  
 

Uden Red Sox biedt honk- en softbal voor het 
hele gezin. Van de allerkleinste Beeballers, 
tot de recreatieve speler, iedereen is welkom 

bij deze vereniging die uniek is in sfeer en 

aard. 

 



 

. 

Het spelletje 
 

Honkbal is een sportief tactisch spel dat op verschillende 

niveaus gespeeld kan worden. Een wedstrijd wordt 

gespeeld door 2 teams van 9 spelers. Staat het ene team 

in het veld (veldpartij) dan is de andere ploeg aan slag 

(slagpartij).  

 

Alleen de slagpartij kan punten maken. Door een 

(aangegooide) bal in het veld te slaan en veilig alle 4 de 

honken te bereiken, heeft de slagman een punt gemaakt.  

 

De veldpartij kan de slagman/loper verhinderen om een 

punt te maken door hem uit te maken. Dit kan door het 

maken van een vangbal, de loper uit te tikken of te 

branden. Bij 3 “uit” wordt er gewisseld van veldpartij. Als 

beide teams aan slag zijn geweest is er 1 inning voorbij. 

De wedstrijd wordt op tijd gespeeld, daarna moet de 

inning worden afgemaakt.  

Het team dat de meeste punten heeft gescoord is de 

winnaar.  

 

Honkbal is een zomersport. De competitie loopt van april 
tot en met oktober. In de winter trainen we in de zaal. 

 



 

. 
 

  

Jouw bijdrage 
 
Wat verwachten we van je?  

Dat je zoveel mogelijk op de trainingen en bij 

wedstrijden bent. Het is een teamsport. Kun je een 

keer echt niet, meld dat dan op tijd bij de 

trainer/coach.  

 

Dat de ouders van de jeugdspelers enkele keren 

per jaar een kantinedienst draaien tijdens de 

wedstrijden van hun kind. En dat zij enkele keren 

per jaar rijden naar een uitwedstrijd. Je wordt 

ingedeeld, maar onderling ruilen is natuurlijk 

mogelijk.  

 

Als je een Aspirant, Junior of Senior bent, willen 

we dat je bij enkele wedstrijden scheidsrechter 

bent. Ook hiervoor wordt je ingedeeld. Ruilen en 

niveauvoorkeur aangeven is mogelijk. 
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Materialen  
 

 Handschoen, knuppel en helm heb je nodig. Deze 

spullen kun je voorlopig lenen van de club.  
 

Wil je honkbalmaterialen aanschaffen dan kan dat bij:  

SSK Europe; www.sskeurope.nl  

Covee in Papendrecht; www.baseball.covee.nl  

Forelle in Roermond; www.forelle.com  

Nihek in Haarlem; www.nihek.nl  
 

 Veldschoenen  Voetbal- of kunstgrasschoenen 

voldoen. Honkbalschoenen met kunststof spikes kan 

ook. Vanaf de Junioren mag je spelen met stalen 

spikes.  
 

 Toque  Voor de mannelijke spelers is dit een 

must, voor vrouwelijke speelsters niet. Een toque is 

te koop bij de sportzaak.  
 

 Tenue De blauwe pet met logo en het rode 

overshirt met logo zijn te bestellen bij SSK.  

Wit ondershirt met blauwe mouwen, blauwe 

honkbalbroek, rode riem en natuurlijk de rode 

sokken zijn te koop in meerdere winkels.  

Bij wedstrijden is een Uden Red Sox tenue verplicht. 

Bij de trainingen is een lange trainingsbroek, een 
shirt met lange mouwen en een pet prima. 

 

http://www.sskeurope.nl/
http://www.baseball.covee.nl/
http://www.forelle.com/
http://www.nihek.nl/
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Contributie 
 

De contributie is in 2 delen opgesplitst. Een clubdeel en 

een bondsdeel.  

Het clubdeel proberen we zo laag mogelijk te houden. 

Elk jaar wordt de clubcontributie geïndexeerd en 

vastgesteld in een algemene ledenvergadering.  

Het bondsdeel wordt door de bond vastgesteld, hierin 

zit o.a. de bondsverzekering.  

Op onze site zijn de kosten voor de contributie en de 

kleding terug te vinden.  

Bij inschrijving na 1 mei betaal je altijd het hele bedrag 

aan bondscontributie, clubcontributie naar rato, 

ingaand in de maand dat je het inschrijfformulier 

inlevert.  
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De eerste stap… 
 

Inschrijven kan alleen schriftelijk. Inschrijfformulieren 

zijn te verkrijgen in de kantine of te downloaden via de 

site, www.udenredsox.nl . 

Het lidmaatschapjaar van Uden Red Sox loopt van 1 

november t/m 31 oktober en wordt automatisch 

verlengd met een jaar.  

 

Inschrijving is pas voltooid als het contributiebedrag is 

bijgeschreven op onze rekening. Uden Red Sox, IBAN: 

NL62INGB0005991952 t.n.v. Honk- en 

Softbalvereniging Uden Red Sox o.v.v. jouw naam.  

 

Direct na betaling word je ingeschreven bij de KNBSB. 

I.v.m. de bondsverzekering kan er zonder registratie 

(lidnummer) niet worden deelgenomen aan 

wedstrijden. Deelname aan trainingen is tot volledige 

inschrijving op eigen risico en verantwoording.  

 

Contributie is inclusief lidmaatschap Bixie Baseball.  

 

Uitschrijvingen gaan altijd in op 1 november na 

ontvangst van de schriftelijke opzegging. Dit betekent 

dat je het hele seizoen bonds- en clubcontributie 
betaalt.  

 

http://www.udenredsox.nl/
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De afspraken 
 

Alle leden worden geacht het huishoudelijk 

reglement te kennen. In alle gevallen waarin het 

huishoudelijke reglement niet voorziet beslist het 

bestuur. In gevallen van ernstig wangedrag 

kunnen leden geschorst worden. Het bestuur is 

niet verantwoordelijk voor verlies/diefstal van 

persoonlijke eigendommen van haar leden of 

derden.  

In geval van schade, van welke aard dan ook, de 

aansprakelijkheid voor Uden Red Sox te allen tijde 

beperkt is tot hetgeen de verzekering dekt en 

maximaal tot het verzekerde bedrag.  

We houden ons aan de wettelijke regels: alcohol 

onder de 18 jaar is verboden en roken in het 

clubhuis ook. De vereniging zal bij een eventuele 

boete de overtreder voor het gehele bedrag 

aansprakelijk stellen. In de kantine betalen we 

contant of met de clubkaart, maar we kunnen niets 

op (laten) schrijven. 

 



 

  

 

Normen en waarden 

 
Kom altijd op tijd.  

Kun je niet, meld je dan altijd af bij je trainer/coach.  

Training: minimaal 1 dag ervoor afmelden.  

Wedstrijd: minimaal 1 week er voor afmelden.  

 

We zijn zelf verantwoordelijk voor ons eigen gedrag. 

Gedraag je netjes op het veld EN langs de lijn (ook bij 

uitwedstrijden).  

 

Heb respect voor je trainer/coach. Zij respecteren jou ook. 

Als zij iets zeggen is dat altijd met goede bedoelingen.  

 

Heb respect voor elkaar en voor anderen. Spreek elkaar 

aan op (wan)gedrag en op elkaars taalgebruik.  

 

Agressief gedrag in een wedstrijd wordt via het 

wedstrijdformulier aan het bestuur en aan de bond gemeld. 

Zij nemen zodanig maatregelen.  

 

Een scheidsrechter krijgt altijd gelijk.  

Ben je het niet eens met de beslissing van de 

scheidsrechter ga naar je coach. Indien nodig gaat hij 

praten met de scheidsrechter.  

 

Als team ben je verantwoordelijk dat je alles netjes 

achterlaat; Veld, dug-out, kantine en kleedkamers (ook die 

van de tegenstander). Niemand verlaat het veld voordat 

alles is opgeruimd 

Na een training of thuiswedstrijd wordt het gravel geveegd, 

de dug-outs opgeruimd en prullenbakken geleegd. 

Materialen worden netjes opgeborgen.  

 

Ben jij of je ouders aangewezen voor een taak (rijden, 

kantinedienst, scheidsrechteren e.d.) en je bent 

verhinderd, regel dan zelf vervanging.  

Meld bij de coach wie jou vervangt voor je taak. 
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Veiligheid 
 

Toque  Mannelijke spelers dragen altijd een 

toque, vrouwelijke spelers bij voorkeur ook.  

 

Tandenbitje is vrijwillig.  

 

Helm:  Als je slaat heb je een helm op, 

altijd! Als je catcht heb je een masker op, altijd!  

 

Gooien Gooi nooit met materiaal, alleen met 

een bal. Kijk voor je een bal gooit of slaat goed of 

dit veilig kan. Doe dit niet zomaar in het wilde 

weg.  

 

Slaan  Kijk voor je met een knuppel zwaait 

of je voldoende ruimte hebt. Ga niet zomaar met 

een knuppel staan swingen.  

 

Sieraden  Deze gaan af of uit: kettingen, 

ringen, oorbellen, piercings enz.  

 

Onweer Bij onweer wordt direct gestopt met 
spelen en verlaten we allemaal het veld. 

 



 

  
  

Teams 
 

HONKBAL:  

Beeball:  6-9 jaar 

Pupillen: 9-12 jaar 

Aspiranten: 12-15 jaar 

Junioren: 15-21 jaar 

Senioren: 18+ 

Honkbal wordt gespeeld in gemengde teams. 

 

SOFTBAL: 

Recreanten: 25+ 

 

Voor dames en meisjes zijn er aparte 

softbalcompetities.  

Aspiranten: 12-15 jaar 

Junioren: 15-21 jaar 

Senioren: 18+ 

 

Kijk op onze Uden Red Sox site voor onze teams, 

de trainers/ coaches, hun trainingstijden en 

trainingslocatie.  

 

 



 

  Achter de schermen 
 

Uden Red Sox heeft een bestuur.  

Wie de voorzitter, penningmeester, secretaris en de 

andere leden zijn, vind je op de site. 
 

Daarnaast zijn er een aantal commissies. 

 Wedstrijdsecretariaat 

Regelt de wedstrijden en competities. 

 PR-commissie 

Regelt de interne en externe communicatie en de 

ledenwervingsactiviteiten. 

 TC-commissie 

Ondersteunt trainers, coaches en scheidsrechters. 

 Sponsorcommissie 

Regelt alle zaken rond om de sponsoring. 

 Sfeercommissie 

Organiseert de club evenementen en is 

verantwoordelijk voor de kantine. 

 Materiaal- en terreincommissie 

Regelt alle zaken m.b.t. het terrein en de 

honkbalmaterialen.  
 

Heb je vragen of opmerkingen? Vraag het of zeg het 

tegen de juiste mensen, dan komt het goed.  

Kijk op www.udenredsox.nl of www.knbsb.nl  

 

 

http://www.udenredsox.nl/
http://www.knbsb.nl/


 

 

  

 Bel, mail of kom langs 

 
Website: www.udenredsox.nl 
 

Telefoonnummers vind je op onze site bij 
bestuur en commissies 

 
Mailadressen: 

info@udenredsox.nl  
voorzitter@udenredsox.nl  

penningmeester@udenredsox.nl  
secretariaat@udenredsox.nl  

wedstrijdsecretariaat@udenredsox.nl  
 

Kom eens langs! 

H.S.V. Uden Red Sox 
Sportpark Moleneind 

Aalstweg 5 
5401 ZR Uden 

 

http://www.udenredsox.nl/
mailto:info@udenredsox.nl
mailto:voorzitter@udenredsox.nl
mailto:penningmeester@udenredsox.nl
mailto:secretariaat@udenredsox.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@udenredsox.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT ZIENS  

BIJ UDEN RED SOX 


