


 

 

 

Geachte lezer, 

Met dit boekje willen wij u graag informeren over onze 

bijzondere vereniging en u introduceren in de fantasti-

sche familie sport honk– en softbal. Misschien kunnen wij 

u zelfs bewegen zelf eens een kijkje te gaan nemen op 

onze velden en een drankje te nuttigen in de kantine van 

ons mooie sportcomplex, u zult dan ongetwijfeld net als 

ons bevlogen raken van deze geweldige sport en bijzon-

dere vereniging.   

In het eerste gedeelte nemen wij u graag mee in de we-

reld van honk– en softbal en geven we een korte intro-

ductie van onze vereniging. Het tweede gedeelte licht de 

mogelijkheden toe waaruit u kunt kiezen indien u onze 

vereniging wilt ondersteunen.   

 

Wij hopen dat u besluit onze vereniging te ondersteunen, 

misschien tot ziens op onze velden. 

 

Sponsorcommisie Drachten Diamonds 

 

 



  

Honk en Softbalvereniging Drachten Diamonds, 

De diamant van het Noorden! 

Al 55 jaar maakt Honk en Softbal vereniging de Drachten Diamonds het 

mogelijk honkbal en softbal te beoefenen en te bezichtigen in Drachten 

voor jong en oud. Al vanaf het moment van oprichten was het duidelijk 

dat er iets bijzonders is aan deze vereniging. Waar andere verenigingen 

uit het Noorden achterbleven in de lagere klassen promoveerden de Dia-

monds na enkele jaren naar 1e klasse honkbal.  Dit succes is veelal te 

danken aan het enthousiasme en de gedrevenheid van haar vrijwilligers, 

wat eigenlijk alle leden betreft.  

 

Het doel van de vereniging is na al die jaren dan ook weinig veranderd en 

luidt dan ook: “Op een plezierige en sportieve manier de honk– en softbal 

sport in het noorden van het land goed op de kaart te zetten”.  

Met de positieve aandacht voor de teams van het Nederlands koninkrijk 

verwachten wij dat de vereniging gaat groeien en aan de vooravond van 

een glansrijke sportieve toekomst staat. 

Een ding is hierbij zeker u zult nog lang en vooral veel van ons horen!  

 

 

Bestuur van de Honk en Softbalvereniging “Drachten Diamonds” 

Over de sport 

 

De van oorsprong Amerikaanse sport, is een echte 

teamsport waarbij individuele kwaliteiten een grote rol 

spelen. Je kunt het ook een individuele teamsport noe-

men. In Europa behoort Nederland, samen met Italië en 

Tsjechië, tot de grootmachten op honk- en softbal ge-

bied.  

 

Op wereldniveau speelt Nederland een iets bescheidene-

re rol, want in veel landen is honkbal de nationale sport, 

zoals hier het voetbal. Toch is Nederland sterk aanwezig 

op de wereldkampioenschappen, in 2011 is het Neder-

lands honkbalteam wereldkampioen geworden. In 2020 

staat de sport ook weer op het Olympisch programma. 

In ons land vinden jaarlijks in juli ook grote evene-

menten plaats, zoals de Haarlemse honkbalweek of 

het World Port Tournament in Rotterdam. Een aanra-

der om eens samen met uw kind(eren) te bezoeken. 

Honkbal is een typische zomersport, het seizoen loopt 

van eind maart tot midden oktober afhankelijk van de 

weersomstandigheden.  

Honkbal verenigingen in 

Nederland 



  

Honk- en Softbal 

in vogelvlucht  

 

Een wedstrijd bestaat uit negen innings (softbal 7 innings) en elke inning bestaat 
uit twee speelhelften. In de ene speelhelft wordt door het thuisspelende team in 
het veld verdedigd en door het bezoekende team "aan slag" aangevallen, in de 
andere speelhelft zijn de rollen omgedraaid. De halve inning van de aanvallende 
partij eindigt wanneer sprake is van drie uit, ook wel drie nullen genoemd. 

Een slagman wordt uit gegeven wanneer: 

* de door deze geslagen bal rechtstreeks (zonder de grond te raken) wordt 
 gevangen door de verdedigende partij 

*  er sprake is van drie gemiste slagen door de slagman; wanneer deze de 
 toegeworpen slagbal mist, ofwel slaat en mist op een geworpen bal 
 wijd of slag) en bij een derde gemiste bal de achtervanger die bal regle
 mentair heeft gevangen. Wanneer bij de derde slag de slagman de bal wel 
 schampend raakt maar de achtervanger deze vangt is de slagman ook uit. 
 Wanneer bij de derde slag de bal niet wordt gevangen door de achtervan
 ger is de slagman niet uit als deze het eerste honk weet te bereiken voord
 at de bal daar is en hij bovendien niet onderweg is uitgetikt. 

Een uit kan ook gemaakt worden als: 

*  een van de aanvallende spelers wordt uitgetikt terwijl hij niet op een honk 
 staat 

*   een van de aanvallende spelers uitgebrand wordt; de bal is dan eerder '
 op' het honk dan de loper. Dit geldt alleen als er sprake is van een ge
 dwongen loop, als de loper gedwongen is een honk op te schuiven. Is er 
 geen gedwongen loop dan kan hij proberen terug te lopen naar het vorige 
 honk, in de hoop daar eerder dan de bal aan te komen. 

Een van de teams verdedigt (staat in het veld) terwijl van het aanvallende team 
steeds een speler aan slag is. Alleen het team dat aan slag is kan punten sco-
ren. 

Het veld bevat vier honken. Wanneer een aanvallende speler alle vier de honken 
op rij is gepasseerd dan wordt er een punt gescoord. Wanneer alle honken in de 
eigen slagbeurt worden gepasseerd dan heet dat een homerun. Een homerun 
levert ook één punt op, plus de binnengeslagen punten van de andere honklo-
pers. 

 

De werper of pitcher gooit de bal vanaf de werpplaat over het vierde 
honk, de thuisplaat. De bal moet over de plaat gaan, tussen knie- en 
ellebooghoogte van de slagman (dit heet de 'slagzone'). De worp 
wordt beoordeeld door de (plaat)scheidsrechter, die achter de cat-
cher en de thuisplaat staat. Is de worp niet in dit vak dan telt dat als 
een wijd, tenminste als de slagman niet probeert de bal te slaan. Is 
de worp wel in dit vak dan telt dat als een slag, ook als de slagman 
niet probeert te slaan. Een worp buiten het vak telt als slag als de 
slagman toch probeert te slaan. Als de slagman na drie keer slag de 
bal nog niet geraakt heeft is hij uit. Heeft de werper vier 
keer wijd gegooid, dan mag de slagman vrij naar het eerste honk 
lopen. Ook als de slagman geraakt wordt door de werper op het li-
chaam heeft de slagman een vrije loop naar het eerste honk. De 
slagman zal dus alleen (proberen te) slaan op goede worpen. Hij 
moet steeds in een fractie van een seconde de worp beoordelen en 
beslissen. 

De werper zal de hoogte, snelheid en het effect van zijn worp vari-
ëren om het de slagman te bemoeilijken. Vaak heeft hij met de van-
ger een gebarencode afgesproken (de vanger steekt een aantal vin-
gers op om aan te geven wat voor worp hij verwacht), zodat de van-
ger niet verrast wordt. 

De partij met de meeste punten wint. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Inning_(sportterm)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_(honkbal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijdbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijdbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_(honkbal)


   

SPONSORING 

 

   Single Sponsor  

 

 Sponsorbijdrage per jaar € 250,- per jaar 

 Minimaal voor de duur van 1 jaar, wordt automatisch met 

1 jaar verlengd 

 Bedrijfsnaam vermelding op de website van de club 

 Bedrijfsnaam vermelding in kantine van de club 

 Bedrijfsnaam vermelding in het digitale clubblad 4x per 

jaar 

 1 reclamebord langs één van de velden 

 4x per jaar het digitale clubblad ‘t Hittertje 

 

    

    Triple Sponsor  

 

 Sponsorbijdrage per jaar € 1000,- per jaar 

 Minimaal voor de duur van 1 jaar, wordt automatisch 

met 1 jaar verlengd 

 Bedrijfsnaam vermelding op de website van de club 

 Bedrijfsnaam vermelding in kantine van de club 

 Bedrijfsnaam vermelding in het digitale clubblad 4x 

per jaar 

 Naamsvermelding bij toernooien in het stadium van 

de club 

 Twee reclameborden bij beide velden één 

 4x per jaar het digitale clubblad ‘t Hittertje 

 30 consumptie munten  

 1x bedrijfsclinic voor 20 personen 

    Double Sponsor  

 

 Sponsorbijdrage per jaar € 500,- per jaar 

 Minimaal voor de duur van 1 jaar, wordt automa-

tisch met 1 jaar verlengd 

 Bedrijfsnaam vermelding op de website van de club 

 Bedrijfsnaam vermelding in kantine van de club 

 Bedrijfsnaam vermelding in het digitale clubblad 4x 

per jaar 

 Naamsvermelding bij toernooien in het stadium van 

de club 

   Grand-Slam Sponsor 

                                              

Wij komen graag in contact met bedrijven die zich als 

hoofdsponsor aan onze vereniging willen verbinden en sa-

men met ons willen zoeken naar een intensieve vorm van 

samenwerking. Als tegenprestatie zouden wij bijvoorbeeld 

de naam van ons sportcomplex kunnen omdopen in (Uw 

naam) Stadion. Dit wordt vermeld bij de persberichten over 

de club tijdens de thuiswedstrijden. 



  

Andere sponsormogelijkheden 

 

Clubblad 

Bordsponsor 

Kleding sponsoring 

Bal sponsor 

Toernooisponsor 

Club van 50 en 100 

 

 

 

 

 

A4 Formaat staand 29,7cm x 21,0cm € 100,- per jaar 

A5 Formaat liggend 21,0cm x 14,8cm €  75,- per jaar 

A6 Formaat staand 14,8cm x 10,5cm €  40,- per jaar 

Bordsponsor 

Het is mogelijk om een bord te plaatsen langs één van onze vel-

den. Gedurende het seizoen (eind maart tot eind oktober) wordt 

er bijna dagelijks op de velden getraind of worden er wedstrijden 

gespeeld. Daarnaast worden er toernooien op onze velden geor-

ganiseerd. 

Ons sportcomplex is gesitueerd aan het einde van de Sportlaan 

en is te zien vanaf de A7 welke er vlak langs loopt. Het complex 

is goed bereikbaar en er lopen enkele drukbezochte fietspaden 

langs het complex die goed zicht bieden op de velden. 

Bent u zelf al in het bezit van een bord, dan zullen wij ervoor zor-

gen dat deze geplaatst wordt bij het veld. Daarnaast bieden wij 

ook de mogelijkheid om een bord te laten fabriceren bij onze 

huisleverancier. Het is aan u de keuze of deze geplaatst moet 

worden bij het honk– of softbalveld. Het bord mag maximaal 295 

cm breed en circa 80 cm hoog zijn. Wordt na 1 jaar automatisch 

verlengd. 

 

Prijs voor het fabriceren van een bord is éénmalig € 200,- 

extra. Bij een 3-jarig contract nemen wij de kosten hiervan voor 

onze rekening. 

Looptijd Prijs 

1 jaar €  200,- per jaar 

3 jaar €  500,-  

1e jaar € 200,- 

2e/3e jaar € 150,- 

Clubblad ‘t Hittertje 

 

Clubblad ’t Hittertje is ons digitale nieuws en informatie blad.  

Het clubblad wordt verstuurd naar alle leden, sponsoren en betrok-

kenen binnen de vereniging en komt 4 keer per jaar uit. Wij bieden 

u de mogelijkheid om tegen geringe kosten te adverteren in ons 

clubblad. Hierbij kunt u kiezen uit verschillende formaten. 

Prijzen 



 

 

Teamsponsoring 

Het is mogelijk een compleet team te sponsoren, door 

uw naam aan het betreffende team te verbinden of al-

leen uw naam of logo op de kleding. 

 

 

 

Heren of damesteam met naamsverbinding 

(Naamsverbinding en kleding met naam/logo van 

de sponsor, minimaal 3-jarige overeenkomst) 

Kleding + € 750,- 

per jaar 

Kledingsponsor heren of damesteam 

(kleding met naam/logo van de sponsor, mini-

maal 3-jarige overeenkomst) 

Kleding + €  350,-

per  jaar 

Kledingsponsor jeugd- of recreantenteam 

(kleding met naam van de sponsor) 

Kleding + €  250,- 

per jaar 

Ballensponsor 

Tijdens een wedstrijd worden veel honk– of softballen ge-

bruikt. U kunt balsponsor van een wedstrijd zijn. Tijdens deze 

wedstrijd maken wij promotie voor uw bedrijf d.m.v. reclame 

uitingen in ons clubhuis.  

Sponsor Pinkstertoernooi 

Jaarlijks hebben wij tijdens het pinksterweekend een toer-

nooi, hier komen teams uit het hele land op af. Dit toernooi 

kan uw naam dragen zodat in alle uitingen naar buiten uw 

naam naar voren komt in de pr hiervan. 

Productsponsoring 

Diverse mogelijkheden, in overleg 

  

Ballensponsor wedstrijdballen              

heren of dames 

€  50,- per wedstrijd 

Ballensponsor wedstrijdballen      

jeugd (pupillen, aspiranten, juni-

oren) 

€  35,- per wedstrijd 

Hoofdsponsor pinkstertoernooi       

(naamsverbinding en vermelding 

via bord of spandoek) 

€  750,- per jaar 

Subsponsor pinkstertoernooi        

(vermelding via bord of span-

doek) 

€   250,- per jaar 



  

Club van 50/100 

Naast de eerdergenoemde mogelijkheden om onze club te 

steunen kunt u ook lid worden van de club van 50 of de club 

van 100. Hiervoor betaalt u jaarlijks een bedrag van 50 of 100 

euro. Uw naam wordt in het clubhuis vermeld en u wordt uit-

genodigd voor de jaarlijkse BBQ voor sponsoren.   

 

Contact  

Draagt u onze club een warm hart toe en 

heeft u interesse om ons te steunen, of wilt 

u meer informatie dan kunt u contact met 

ons opnemen via sponsoring@drachten-

diamonds.nl 

Sponsorcommissie Drachten 

Diamonds 

 

Personeelsfeest 

Ook voor uw bedrijfsuitje kunt u bij ons terecht. On-

der deskundige leiding bieden wij u een geheel ver-

zorgde softbalclinic.  

Naast deze clinic zorgen wij ook voor de inwendige 

mens, we kunnen u diverse opties bieden (BBQ, 

warm of koud buffet) en inclusief drankjes. 

Informeer naar de diverse mogelijkheden via sponso-

ring@drachten-diamonds.nl 


