
 

 

 

 

 

 

 

Meerjaren Opleidingsplan 2016 1 1 januari 2014 

 

 

 

 

 

 

 

PLAYBOOK 

BASEBALL 

OUTFIELD 
 

 

 

 

 

 

Het talentenprogramma wordt ondersteund door:  

 

  



Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond 

PLAYBOOK BASEBALL OUTFIELD 

 

 2

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond 

PLAYBOOK BASEBALL OUTFIELD 

 

 3

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ......................................................................................................................................................... 3 

Buitenveld .................................................................................................................................................................. 4 

I. Eigenschappen ......................................................................................................................................... 4 

II. Fielden ........................................................................................................................................................ 4 

III. Verwerken van de bal ............................................................................................................................. 8 

IV. Communicatie ........................................................................................................................................... 9 

V. Mentale aspecten ................................................................................................................................... 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suggesties tot verbetering van inhoud of bruikbaarheid zullen in dank worden vernomen. 

Niets uit het handboek mag worden gekopieerd zonder bronvermelding. 
Robert Eenhoorn, Martijn Nijhoff en Gijs Selderijk – gijs.selderijk@knbsb.nl 



Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond 

PLAYBOOK BASEBALL OUTFIELD 

 

 4

Buitenveld 

Regelmatig kan men opmerken dat een solide buitenveld niet de eerste prioriteit heeft bij coaches. Het 
grootste gedeelte van de trainingen worden gebruikt voor de pitchers, catchers en binnenvelders. Het 
lijkt alsof coaches vergeten dat een fout in het buitenveld vaak een punt kost in plaats van een extra 
honk. Een fantastische vangbal of een fout beoordeelde hoge bal, kan een wedstrijd totaal veranderen.  

In dit gedeelte willen we coach en buitenvelder inzicht geven in de verantwoordelijkheid als buitenvelder. 
Men zal tot in de fijnste details met spelers moeten trainen om een goede buitenvelder op te leiden. 
Daarbij staan de basisvaardigheden centraal en is herhaling de sleutel tot succesvol buitenveld spelen.  

I. Eigenschappen 

A. In het algemeen heeft een goede buitenvelder meer dan gemiddelde loopsnelheid en 
snelheid van handelen. Zoals alle fielders moet een buitenvelder gefocust zijn op iedere 
geworpen bal om een goede jump op de bal te hebben. 

B. Een goede buitenvelder grijpt steeds de kans succesvol te zijn in een “close play”, 
bijvoorbeeld de bal net boven de grond te pakken, een hoge bal over hem heen te vangen of 
een honkloper uit te gooien die voor een extra honk gaat. 

C. De midvelder is de beste van de drie buitenvelders. Een midvelder moet snel zijn om een 
groot gebied te kunnen bestrijken. Een sterke accurate arm is nodig. Daarnaast is 
leiderschap een vereiste.  

II. Fielden  

A. Uitgangshouding 

Bij een goede uitgangshouding heeft de buitenvelder de grootste kans op een “goede jump” naar 
een geslagen bal. 

1. Set Position – Houd de handen op gebogen knieën, terwijl de voeten op 
schouderbreedte staan. Het bovenlichaam is ontspannen en het hoofd omhoog gericht. 
Deze positie neemt men tussen de worpen in, met de bedoeling concentratie vast te 
houden. 

2. Ready Position - Als de pitcher de bal heeft losgelaten, komen de handen los van de 
knieën en verplaatst het lichaamsgewicht naar de ballen van de voeten. Een goede 
buitenvelder ziet de bal richting thuisplaat gaan en leunt dan over naar de verwachte 
locatie waar de bal wordt geslagen. Vooral voor de midvelder is dit van belang, maar ook 
de overige twee buitenvelders moeten zich deze houding eigen maken. 

B. Beweging naar de bal toe – 

Om de baan van de bal te kunnen bepalen zijn er verschillende indicatoren. Ten eerste geeft 
het geluid van de bal op knuppel een indicatie of de bal al dan niet vol is geraakt. Daarbij 
geeft de hoek van de knuppel en de vertreksnelheid van de bal van de knuppel een indicatie 
hoe ver de bal is geslagen. 

1. De eerste stap is bepalend om zo snel mogelijk de bal te onderscheppen. 

a. “Cross-over” – Bij een bal geslagen naast de buitenvelder wordt gestart met een 
cross-over. De cross-over moet explosief zijn en zorgen voor een zo groot mogelijk 
bereik. NOTE: Men gebruikt de cross-over met de verwachting dat de bal in de gap 
(ruimte tussen twee buitenvelders) wordt geslagen. Kijk er voor uit dat je achter een 
hard geslagen bal, speciaal de line drive over de grond, aan moet. 
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b. Full Drop Step - Als de bal over de buitenvelder wordt geslagen start de 
buitenvelder met een drop step. De links- en rechtsvelder dienen daarbij rekening 
te houden met de curve die de bal richting foutlijn maakt. Ballen die direct over de 
midvelder worden geslagen, worden beoordeeld naar rechts bij een rechtshandige 
slagman en naar links bij een linkshandige slagman. Op deze wijze kan de 
midvelder in de richting van de  curve sprinten. 

Bij een line-drive die recht op de buitenvelder wordt geslagen dient een drop-step 
naar de juiste positie gezet te worden, zodat de diepte van de line-drive kan worden 
bepaald. 

2. Benadering – Met lopers op de honken en een hoog geslagen bal wordt de bal van 
achteren benaderd. Op het moment van vangen is de buitenvelder in voorwaartse 
beweging. Hierdoor ontstaat maximale snelheid en kracht bij het gooien van de bal naar 
het binnenveld. Een minder goed geoefende buitenvelder zal vaak vanuit stilstaande 
positie de bal vangen en aangooien en daarmee de voorwaartse snelheid van het 
inkomen op de bal tenietdoen. 

a. Een goede buitenvelder sprint altijd naar de bal toe, ongeacht de afstand naar de 
bal, en zal dan de bal opwachten. Op deze manier heeft de buitenvelder de 
mogelijkheid de bal op de juiste manier te verwerken. 

b. Ga op volle snelheid naar de positie waar je de bal denkt te kunnen vangen. Neem 
het niet te makkelijk op en leer jezelf aan tijdens het benaderen van de bal 
tweemaal de vlucht te checken. Deze manier levert sprintsnelheid op maar vraagt 
ook meer ervaring om richting de juiste plek te sprinten. Beginnende buitenvelders 
zullen tijdens de gehele vlucht blijven kijken naar de baan van de bal om zo 
mogelijk snel te reageren op waargenomen verandering in de baan van de bal. 

c. Sprint op de ballen van de voeten om te voorkomen dat een hoog geslagen bal 
‘dwarrelend’ op de outfielder af komt. Sprinten op de volle voet kan te veel op en 
neergang van de ogen veroorzaken en kan het inschatten van de juiste baan van 
de bal door de lucht bemoeilijken. 

d. Ga gedurende de laatste drie passen met de handschoen richting bal om de volle 
snelheid te kunnen benutten bij het benaderen van de bal. 

e. Als de buitenvelder er achter komt dat hij niet op de juiste manier de bal benaderd, 
moet dat gecorrigeerd worden door in de juiste richting te lopen het hoofd weg van 
de plaat te draaien. NOTE: Sommige buitenvelders geven de voorkeur aan een 
binnenwaartse benadering van de bal. 

C. Grondballen – Buitenvelders fielden normaal gesproken grondballen niet anders dan 
binnenvelders. Daarnaast kan een buitenvelder een grondbal blokken en “scoopen”. 

1. Blokken – Deze wijze van fielden is geschikt indien er niet direct een actie volgt na het 
fielden van de bal. De bal wordt bij deze manier van fielden veiliger gestopt, maar staat 
een accurate gooi naar het binnenveld in de weg. Deze techniek moet alleen worden 
toegepast op slechte velden indien niet anders kan. De techniek als infielder verdient te 
allen tijden de voorkeur. Een hard geslagen bal moet in de onderstaande situaties op 
een knie worden verwerkt: 

a. Geen honkloper op de honken. 

b. Een loper op het eerste honk en een hard geslagen bal links van de midvelder. 

2. Binnenvelder - Gebruik de basistechniek van de binnenvelder. De sleutel tot dit alles is 
om de bal zo snel mogelijk te pakken. Een snelle benadering naar de bal voorkomt dat 
de honklopers extra honken pakken. 
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3. Alles of niets – Bij het “scoopen” fieldt de buitenvelder de bal buiten de voet aan de kant 
waar de handschoen zit. Wees er zeker van dat de knieën gebogen zijn en de achterste 
knie dicht bij de grond is. Zorg voor een goede oog/hand coördinatie. Tijdens het 
sprinten  is de kans groter de bal te missen of niet te kunnen reageren op een 
onverwachte stuit. Het lichaam zit immers niet achter de bal! Deze techniek wordt alleen 
in de uiterste noodzaak gebruikt, bijvoorbeeld: 

a. In de latere innings, bij een stand die “close” is bij een poging een honkloper die 
een belangrijk punt kan scoren uit te gooien: een honkloper kan een gelijkmakende 
run scoren, het winnende punt op de thuisplaat maken of een andere honkloper 
verder brengen in de laatste innings.  

b. De gesteldheid van het veld kan zorgen dat deze techniek vaker wordt gebruikt. 

4. Geslagen grondballen in the gap of langs de foutlijn:  

a. Probeer tijdens de wedstrijdvoorbereiding de conditie van het veld uit, waardoor 
men de juiste snelheid en richting naar de bal kan bepalen. 

b. Als twee spelers de bal kunnen fielden heeft de speler die in de richting van de 
aangooi loopt de voorkeur. 

c. Gebruik de tegengestelde afzet bij hard geslagen ballen langs de foutlijn bij 
rechtshandige rechtsvelders en linkshandige linkersvelders. 

d. Gebruik de tegengestelde afzet bij grondballen in de gap wanneer op het moment 
van fielden, de handschoen aan de andere kant van de aangooi zit. 

D. Ballen in de zon –  

Buitenvelders moeten leren de zon en de wind te bespelen. 

1. Bepaal de boog van de bal en ‘flip’ de zonneglazen op voordat de bal in het zongedeelte 
komt. 

2. De blote hand, of de handschoen, kan ook als een schild voor de ogen dienen als men in 
de zon kijkt. Het is belangrijk de arm gebogen te houden en de ogen dienen achter de 
handschoen te zitten. De handschoen is het beste middel om de ogen in de schaduw te 
krijgen. Als de handschoen wordt gebruikt dient deze zo dicht mogelijk bij het gezicht 
gehouden te worden om een langere schaduw te bewerkstelligen. 

3. Ook als de zon laag staat dient de handschoen gebruikt te worden om de ogen in de 
schaduw te krijgen op het moment dat de pitcher zijn bal richting slagman gooit. 

4. Kijk de bal niet na tijdens hoog geslagen ballen.  

5. De buitenvelder kan ook naast de richting van de bal lopen om zo een hoek te vormen 
ten opzichte van de zon en vangt op het laatste moment de bal zodat hij de zon 
afschermt. 

6. Laat het de andere (buiten)velders weten als men de bal even kwijt is in de zon. 

E. Spelsituaties nabij het hek - 

1. Bekijk tijdens de wedstrijdvoorbereiding het homerunhek en bereid je voor hoe een 
(hard) geslagen bal er vanaf springt. 

2. Ga zo snel mogelijk naar het hek. Blijf een armlengte van het hek af, zodat er ruimte is 
om een sprong te kunnen maken. 
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3. Als de bal hard geslagen is en de bal is eerder bij het hek dan de buitenvelder, vang dan 
de bal middels een zijwaartse loop om uit te sluiten dat men tegen het hek aan loopt. 

4. Bij grondballen tegen het hek. Pak de bal met de blote hand dicht bij het hek en de 
handschoen dichter bij het binnenveld. Stop de bal in de handschoen (leer op leer), 
maak een tussenstap en gooi hard op de binnenvelder die men wil bereiken. Als de bal 
stil ligt mag men deze met de blote hand oppakken. De richting van het benaderen van 
de bal is een iets aan de buitenkant en wordt middels een rechte lijn gedaan. 

5. De aangooi vanaf het homerunhek dient te gebeuren met een tussenstap om zo een 
hardere aangooi richting relayspeler te bewerkstelligen. 

F. Een vangbal via een duik -  

1. Duik naar ballen die zacht in het buitenveld worden geslagen en redelijk te vangen zijn. 
Onthoud wel de situatie in de wedstrijd op dat moment. Er zijn situaties dat duiken te 
veel risico met zich meebrengt.  

2. Pas op bij het duiken naar hard geslagen line-drives, met name bij onderstaande 
situaties: 

a. Loper op het tweede honk met twee man uit. 

b. De slagman/honkloper kan voor de beslissende run in de wedstrijd zorgen (gelijke 
stand in een uitwedstrijd, winnende run thuiswedstrijd) 

3.  Duik naar moeilijke ballen (geen line-drives) in deze situaties: 

a. Honkloper op het tweede honk met twee man uit. 

b. Honkloper op het derde honk met twee man uit.  

G. Ballen in de hoeken geslagen - Bekijk de situatie in de wedstrijdvoorbereiding. Voorkom dat 
een buitenvelder achter een bal in de hoek geslagen aanrent en daarna opnieuw achter de 
bal aan moet als deze in de hoek de andere kant opspringt. 

H. Dekken – Elke actie in het binnenveld moet worden gedekt door de buitenvelders. Als een 
spelsituatie zich voordoet moet de buitenvelder beslissen; hoe, waar en wie de actie het 
beste kan dekken. Soms een directe spelactie (aangooi catcher), soms een mogelijke 
vervolgactie (bal schiet door, loper gaat voor een extra honk). Steeds zal de buitenvelder op 
het juiste moment op de juiste plaats moeten zijn om de negatieve gevolgen van een misser 
of een foutieve aangooi te beperken. 

De buitenvelders moeten op de hoogte zijn van een mogelijke pick-off, zodat ze een slechte 
aangooi kunnen op dekken. Ze moeten anticiperen op mogelijke stootslagsituaties om 
honken op te dekken of over te nemen. Bij elke back-up situatie kan de buitenvelder 
meehelpen de schade zoveel mogelijk te beperken en voorkomen dat de honkloper 
bijvoorbeeld niet zo maar een extra honk kan stelen.  

1. Dek de naaste buitenvelder bij alle geslagen ballen behalve als er een duidelijke 
afspraak ligt. Ga er altijd van uit dat men kan helpen. Sprint voluit om een situatie te 
kunnen dekken. 

2. Dek alle worpen die in het binnenveld plaatsvinden. 

3. Dek alle aangooien die tijdens steelpogingen plaatsvinden en voorkom zo de schade 
tijdens een slechte aangooi. Een buitenvelder die constant beweegt en dekt kan het 
bezetten van extra honken door de tegenpartij voorkomen. 
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4. Wees voorbereid om alle run-downs te dekken 

5. Ga er vanuit dat geslagen ballen in het binnenveld kunnen worden gemist door de 
binnenvelders. Beweeg snel in de richting van elke geslagen bal. 

III. Verwerken van de bal 

De aangooi vanuit het buitenveld lijkt veel op de manier waarop een pitcher de bal werpt. Om bij het 
loslaten van de bal met balans, ritme, timing, controle, kracht de bal met snelheid te gooien is de hoek 
van de arm en de positie van de voeten belangrijk. Daarnaast speelt de (gesloten) positie van de voorste 
schouder en de snelle schouderwisseling een belangrijke rol. 

Belangrijk is dat buitenvelders leren met en zonder stuit op de verschillende honken te gooien. Daarbij 
moet er veel, vanaf verschillende afstanden, worden gegooid op relay spelers. 

De aangooi dient snel gemaakt kunnen worden, snelheid te hebben en houden, accuraat te zijn, goed te 
verwerken zijn en op de juiste speler of honk zijn gericht.  

A.  Probeer bij het vangen van een hoge bal al in de richting van het doel te bewegen. 

1. Vang de bal, met de gooihand in de buurt van de handschoen, met de handschoen op 
ooghoogte. De schouders worden daarbij 45 graden weggedraaid ten opzichte van de 
handschoen. 

2. Na een hoge bal of grondbal ontstaat de snelheid in de aangooi door het maken ven een 
“crow-hop”. Hierdoor komt het gewicht op het achterste been waardoor alle 
lichaamskracht in de worp kan komen. De elleboog is ontspannen wanneer de bal naar 
achteren wordt gebracht en de voorkant van het lichaam wijst richting het doel. Met het 
naar voren komen van het lichaamsgewicht komt de overhandse worp en gaat het 
lichaam door met een follow-through die laag eindigt.  

Stap in met de afzetvoet, stap door en gooi de bal overhands met een 12-6 rotatie. Denk 
er als eerste aan met de hiel van de voorste voet te landen om de voorste schouder te 
sluiten. Even omhoog met de voet aan de handschoenkant kan de afzetvoet helpen 
gedurende de “crow hop”. 

3. De aangooi vanuit het buitenveld moet overhands en strak zijn (12-6 rotatie), zodat de 
bal in een rechte lijn in de richting van het binnenveld gaat. De bal hoeft maar weinig zij-
spin te hebben om na de eerste hop op het gras of gravel naar links of rechts af te 
wijken. Om een goede spin aan de bal mee te geven en de zekerheid te hebben dat de 
bal in de juiste richting blijft gaan, moeten buitenvelders een  “snap”- beweging van de 
pols naar beneden ontwikkelen bij het loslaten van de bal.  

4. Volg met het lichaam de worp in de richting van het doel. 

5. Probeer altijd een backspin te creëren om er voor te zorgen dat de worp ‘gedragen’ 
wordt. 

B. Grondballen -  Gebruik de  “doorstap” methode op grondballen  recht voor de borst. 

1. Ballen geslagen aan de backhand kant - Zet de aangooivoet vast om balans in de 
schuifelende pas te hebben voordat er wordt gegooid. 

2. Ballen geslagen aan de forehand kant -  Als de bal gecontroleerd gefield kan worden, 
kan de velder richting het binnenveld draaien en dan gooien. Op de meeste forehand 
ballen moet het omgedraaide afzet voetenwerk gebruikt worden. Zet de werpvoet in de 
grond en draai de achterkant richting binnenveld. 

3. Denk er aan om achter iedere geslagen bal te komen en dus tussen de beide voeten te 
fielden. 
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C. Algemene principes - 

1. Gooi naar het voorste honk als er een kans is de voorste loper uit te maken. Is er geen  
kans, gooi dan de bal naar het achterste honk. Vaak zijn hard geslagen ballen die de 
buitenvelder in zijn loop kan pakken ideaal om in de richting van het voorste honk te 
gooien. Men dient van te voren de snelheid van een honkloper in te schatten om te 
kunnen beoordelen of men een kans maakt. 

2. Men kan meer risico’s nemen als tegen het einde van de wedstrijd een belangrijk punt 
gescoord kan worden. 

3. Maak korte aangooien door de lucht naar het tweede en derde honk en voorkom 
stuiterballen. 

4. Gooi de bal nooit hoger dan het gezicht van de “cut off” speler. Bij aangooien in de 
richting van het derde honk moet de midvelder de bal op de borst van de “cut off” gooien 
om stuiterballen richting het derde honk te voorkomen. 

IV. Communicatie 

Buitenvelders die goed met elkaar communiceren brengen een extra kwaliteit in het spel. Vaak zal één 
van de buitenvelders met zijn rug naar het binnenveld in actie zijn. Daardoor ontbreekt hem het zicht op 
de actuele situatie die van invloed is op de plek waar de bal naartoe wordt gegooid. Dit kan niet anders, 
omdat alle aandacht gaat naar het onder controle krijgen van de bal. De collega buitenvelder(s) dekken 
en houden de situatie in de gaten. Zij roepen in welke richting de bal moet worden gegooid. Is er sprake 
van een geslagen bal tussen de buitenvelders in, dan moet er gecommuniceerd worden wie de bal gaat 
pakken. Een geslagen bal aan de vangkant van de buitenvelders geeft een grotere vangkans. Als 
buitenvelders zich bewust zijn van deze situatie zullen ze eendrachtig deze spelsituatie tot een optimaal 
einde brengen.  

De buitenvelders dienen “vooraf te denken en te praten over mogelijke spelsituaties”. Wie staat in een 
betere positie om na het verwerken van de bal sneller tot een vervolgactie over te gaan? Vooraf kunnen 
de buitenvelders over een “stel-dat-situatie” praten (“jij pakt bal links-midveld”of “let op, een situatie om 
het tweede honk te stelen”). Vooraf hieraan denken helpt om bij een werkelijke actie sneller te kunnen 
reageren. Het is een soort voorprogrammeren: teamgenoten en jezelf inpraten wat er gedaan kan 
worden. Daarmee verhoog je de handelingssnelheid op het moment dat de actie nodig is. Mentaal heeft 
je lichaam er al rekening mee gehouden. Directe actie is mogelijk ! 

A. De midvelder heeft voorrang bij het vangen van alle hoge ballen en is de leider in het 
buitenveld. Buitenvelders hebben voorrang boven de binnenvelders. Voorrang wil echter niet 
zeggen dat de bal gepakt moet worden als de ander recht onder een hoge bal staat. 

B. Roep de bal af als deze over het hoogste punt is en al naar beneden komt door twee keer 
luid “voor mij” te roepen. 

C. Het is belangrijk om ook leiding te nemen tussen de geslagen ballen door. 
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V. Mentale aspecten 

Bij iedere bal, ongeacht de inning of situatie, moet een buitenvelder in de juiste uitgangspositie komen 
om direct te kunnen reageren op de situatie die zich voor kan doen. Een buitenvelder moet willen dat 
iedere bal in zijn richting wordt geslagen. 

A. Wedstrijdvoorbereiding - Gedurende de voorbereiding is de buitenvelder verantwoordelijk om 
te kijken hoe de omstandigheden zijn om zo goed mogelijk voorbereid aan zijn verdedigende 
taak te beginnen. 

1. Structuur hek - De afstand en de hoek van de dragers van het hek en het materiaal 
waaruit het hek bestaat.  

2. Diepte van de warning track - Op diep geslagen ballen vlak bij het hek, dient de 
buitenvelder te weten binnen hoeveel passen men op de warning track moet maken 
voordat het hek komt. 

3. Wind - Een hoge bal zal door de wind van richting veranderen. Ook is het  belangrijk om 
te weten wat de wind doet met een geworpen bal. Dit kan een voordeel zijn als de 
buitenvelder een belangrijke loper uit moet gooien. 

4. Background - Probeer uit te vinden wat voor moeilijkheden zich kunnen voordoen  als de 
bal van de knuppel komt. 

5. Herkennen zonneveld - De buitenvelder moet de problemen erkennen die de zon kan 
veroorzaken. Een laaghangende zon kan voor speciale problemen zorgen en dat dien je 
uit te vinden tijdens de voorbereiding op de wedstrijd. 

6. Foutbal - De wetenschap hoe het er op de velden uitziet met betrekking tot de 
foutgebieden kan belangrijk zijn. De verdedigende speler moet deze situaties van te 
voren inschatten voor het geval dat er een bal op fout gebied geslagen wordt. 

7. High Sky- Low Sky -  Een blauwe lucht zonder wolken kan eveneens voor problemen bij 
de buitenvelder zorgen. Ook hier speciale concentratie in de voorbereiding op de 
wedstrijd. Help je collega buitenvelders. 

8. Twilight Sky -  Hetzelfde geldt voor de schemering. 

9. Gewoontes slagmensen en werper – Er moet tevens rekening worden gehouden met de 
mogelijkheden van de werper en de slagman.  

10. Materiaal gebruik - Het belangrijkste voor de aanvang van de wedstrijd is dat de 
buitenvelder zijn spullen controleert bij zijn eerste optreden. 

a. Handschoen 

b. Back up glove 

c. Zonnenbril 

d. Eye black, if needed 

B. In Game Aspects - Tijdens de wedstrijdvoorbereiding moet de buitenvelder een checklist 
nalopen over wat hij kan verwachten. Condities veranderen regelmatig nadat de wedstrijd is 
begonnen. Het is belangrijk dat een buitenvelder zich constant op de hoogte houdt van de 
situatie in de wedstrijd (hoeveel uit, de stand, welke inning). Dit kan een beslissing om een 
bal duikend te vangen of een bepaalde aangooi op de honken rechtvaardigen. 


