KNBSB
HOME PLATE
waarin opgenomen officiële mededelingen van de KNBSB
elfde jaargang – nummer 2 woensdag 12 januari 2011

Ruimte voor mededelingen,
toernooien en oefenwedstrijden

COLOFON:
Redactie-adres: KNBSB, stbus 2650, 3430 GB Nieuwegein.
Bezoek-adres: KNBSB, Huis van de Sport, Wattbaan 31-49, 3439 ML Nieuwegein.
E-mail: homeplate@knbsb.nl Telefoon: 030-7513650. Fax: 030-7513651.
Productie: Bondsbureau KNBSB, Nieuwegein. © 2005 KNBSB. ISSN: 1569-7851.
Algemeen e-mail adres KNBSB: info@knbsb.nl. Officiële Website: www.knbsb.nl.
Aanmelden Home Plate: Als u de Home Plate kosteloos per e-mail wilt ontvangen, stuur een e-mail met aanmelden of afmelden
naar homeplate@knbsb.nl
Alle correspondentie voor het volgende nummer van ‘Home Plate’ kunt u mailen naar homeplate@knbsb.nl.

STAR AWARDS
De jaarlijkse uitreiking van de diverse KNBSB prijzen, de Star Awards, vindt plaats op 22 januari 2011 vanaf 15.00 uur in het Huis
van de Sport te Nieuwegein. Wilt u hierbij aanwezig zijn, geef u dan op vóór 17 januari 2011 via uitnodigingen@knbsb.nl.

SCHEIDSRECHTERS BIJ OEFENWEDSTRIJDEN
Verenigingen die hun wedstrijden ter voorbereiding op het seizoen 2011 geleid wensen te zien door bondsscheidsrechters, kunnen
hiertoe vóór 31 januari 2011 een schriftelijk verzoek indienen via competitie@knbsb.nl . U kunt slechts een aanvraag indienen
wanneer het team deelneemt aan de topsportcompetitie of eerste en tweede klasse honkbal en softbal. U vraagt uitsluitend aan
voor wedstrijden die voor u als thuiswedstrijd gelden.
Denkt u bij het aanvragen aan het volgende:
vóór 31 januari 2011 een schriftelijk verzoek indienen
topsportcompetitie of eerste en tweede klasse honkbal en softbal.
bij toernooien en/of meerkampen altijd het wedstrijdschema met aanvangstijden vermelden.
eerst vanaf het weekeinde van 12 en 13 maart 2011 zullen scheidsrechters bij wedstrijden worden aangewezen.
tussentijdse mutaties gelieve u steeds aan het bondsbureau, via competitie@knbsb.nl, te melden.
de kosten voor scheidsrechters die een vergeefse reis hebben gemaakt, worden aan de vereniging die het verzoek
hebben gedaan doorbelast.
De aanstellingen worden gepubliceerd op de site. Het is verenigingen toegestaan scheidsrechters te benaderen voor het leiden van
wedstrijden die worden gespeeld vóór het weekeinde van 13/14 maart. Vanaf het weekeinde van 12/13 maart geldt dat het
verenigingen niet is toegestaan scheidsrechters uit te nodigen voor het leiden van wedstrijden en/of toernooien. Scheidsrechters
kunnen derhalve slechts uitnodigingen tegemoet zien namens de commissie wedstrijdofficials. Het accepteren van uitnodigingen,
zonder vooraf verkregen toestemming, van welke instantie dan ook, is niet toegestaan.
Verenigingen zijn verplicht binnen twee keer 24 uur na afloop van de wedstrijd een wedstrijdformulier in te sturen. Bij in gebreke
blijven geldt een boete van € 5,- voor iedere week van verzuim. Ook wanneer een wedstrijd niet is gespeeld, dient een formulier te
worden ingestuurd. De reiskosten en vergoedingen zullen aan de hand van de wedstrijdformulieren door het bondsbureau met de
scheidsrechters worden verrekend. De verenigingen krijgen hiervan een rekening. Van de scheidsrechters verwachten wij dat ze in
de periode van 12 maart tot aan het begin van de competitie beschikbaar zijn voor het leiden van oefenwedstrijden en/of
toernooien. Een verhindering dient tijdig aan het bondsbureau te worden doorgegeven.
Tot slot willen wij verenigingen, uitkomende in de topsport, die met een team spelen tegen een buitenlands en/of nationaal team
erop wijzen dat zij dit soort wedstrijden dienen te melden bij het bondsbureau. Verwezen wordt naar artikel 2.9.3 van het reglement
van wedstrijden waar is bepaald dat een boete geldt van € 70,- wanneer dit wordt verzuimd.

EERSTE G-HONKBAL INDOORTOERNOOI
De KNBSB organiseert samen met Sportlijf op zaterdag 26 februari a.s. in Sporthallen Zuid in Amsterdam het allereerste
indoortoernooi G-honkbal. De bond wil hiermee laten zien dat honkbal ook gespeeld kan worden door mensen met een beperking.
G-honkbal maakt deel uit van het nieuwe aanbod waarmee de KNBSB zoveel mogelijk mensen aan het honkballen en softballen wil
krijgen.
Aan deze eerste indoorwedstrijden G-honkbal doen teams van Volewijckers, Double Stars, DSS en Herons mee. De deelnemers
worden opgehaald door een toeringcar van Jan de Wit Group, die speciaal voor deze dag ter beschikking gesteld is. Binnen de bus
vergroten de deelnemende ploegen de saamhorigheid en het plezier die belangrijke factoren zijn voor mensen met beperking.

Voorafgaande aan de indoorwedstrijden G-honkbal verzorgen Mary-Ann Hatt en Marjan Smit om 12.30 uur een warming-up. Hatt is
voormalig assistent-coach van het Nederlands softbalteam, Smit is de huidige bondscoach van Jong Oranje Wit (cadetten). De
wedstrijden worden geleid door Sportlijf uit Heiloo onder auspiciën van de KNBSB. Sportlijf ondersteunt mensen met een beperking
o.a. in sport en vrijetijdsbesteding.
In de vier teams is nog plek voor andere belangstellenden. Zij (ook niet leden van de KNBSB) kunnen zich tot 12 februari opgeven
via info@g-honkbal.nl . Ook mensen met beperking(en) zonder honkbal- en softbalervaring kunnen zich aanmelden.

KNBSB ORGANISEERT UNIEKE HONKBAL- EN SOFTBALREIS
De KNBSB organiseert voor haar sponsors en trouwe supporters een fantrip naar de Springtraining van het Nederlands
honkbalteam en van het Nederlands dames softbalteam in Florida. De KNBSB biedt u een trip, die in een heerlijke zomerse
temperatuur op topsport is gericht. Voor zowel de honkbal- , als de softbaltrip is het vertrek op zondag 6 maart 2011 en de terugreis
op maandag 14 maart 2011.
Programma
Zondag 6 maart 2011
Vertrek om 14.35 uur van Schiphol naar Atlanta met vlucht KL 621. Aankomst 18.15 uur.
Atlanta naar Tampa met vlucht DL 1591. Aankomst 22.05 uur.

Vertrek om 20.35 uur van

Na aankomst per luxe touringcar gaan de deelnemers voor honkbal over de 6,5 km lange Sunshine Skyway Bridge naar hotel
Trade Winds in St. Petersburg, direct gelegen aan de Golf van Mexico , dus met privéstrand . Alle kamers zijn voorzien van de
meest comfortabele faciliteiten, zoals aparte badkamer met douche/bad/toilet en voor u zijn de kamers gereserveerd met zeezicht.
De totale afstand van het vliegveld naar het hotel is slechts 26 km.

De deelnemers voor softbal verblijven in het Holiday Inn hotel in Clearwater Beach, evenals het hotel in St. Petersburg direct aan
het strand en met alle faciliteiten zoals badkamer/douche/toilet etc. De afstand van Tampa International Airport naar Clearwater is
slechts 32 km.
Maandag 7 maart 2011
De gehele ochtend ter vrije beschikking. Even wennen aan de heerlijke temperatuur ( gemiddeld 25 graden) met een wandeling op
het strand. Na de lunch vertrekt u per bus van Clearwater via St. Petersburg naar Tampa, alwaar u de stad op uw eigen manier
kunt verkennen. Om 18.00 uur staat uw touringcar op een vooraf afgesproken punt klaar, om u naar het St. Pete Times Forum te
brengen, waar om 19.00 uur in de National Hockey League de wedstrijd Tampa Bay Lightning tegen Washington Capitals wordt
gespeeld. Het sportpaleis zal met 19.758 (!!) bezoekers uitverkocht zijn.

Een schitterende ervaring voor iedere topsportliefhebber. Na afloop van de wedstrijd rijdt uw touringcar via het hotel in St.
Petersburg naar het hotel in Clearwater.
Dinsdag 8 maart 2011
Voor de honkballiefhebbers bestaat van de mogelijkheid , om de dag naar eigen inzicht in te vullen. Vraag de hotelreceptie naar de
excursiemogelijkheden.
De softballiefhebbers kunnen het Nederlands team aan het werk zien tijdens hun wedstrijd tegen St. John University. Deze
wedstrijd wordt gespeeld om 18.00 uur op het Eddie Moore Sports

Eddie Moore Sports Complex

Complex in Clearwater. Uw bus vertrekt om 17.15 uur van het hotel.
Woensdag 9 maart 2011
Voor de honkballiefhebbers bestaat de gelegenheid de wedstrijd tussen het Nederlands honkbalteam en de Tampa Bay Rays bij te
wonen. Deze wedstrijd wordt ( net als alle andere wedstrijden )gespeeld op Al Lang Field op slechts 17 km van het hotel. Uw
privébus voert de transfer uit.
Al Lang Field

De softballiefhebbers bezoeken vandaag de wedstrijd van onze softbalvrouwen tegen het team van
de University of Florida. De wedstrijd begint om 17.30 uur in Clearwater, dus het grootste deel van de dag kunt u aan het strand of
elders doorbrengen.
Donderdag 10 maart 2011
De honkballiefhebbers bezoeken vandaag een training van het Nederlands team. Een deel van deze training zal een
demonstratietraining zijn voor de meegereisde fans, waarbij niet wordt uitgesloten, dat u een balletje mag slaan of gooien met één
van de internationals !
De meegereisde softbalfans hebben een drukke dag. De Nederlandse vrouwen spelen vandaag liefst twee wedstrijden. Om 17.00
uur is het team van St. Joseph de tegenstander, terwijl om 19.00 uur de formatie van Central Connecticut wacht. Beide wedstrijden
worden in Clearwater gespeeld.
Vrijdag 11 maart 2011
Het honkbalteam speelt een wedstrijd tegen St. Petersburg College op Al Lang Field,
terwijl de softbalsters om 17.30 uur in Clearwater tegen Wisconsin Green Bay aantreden.

Zaterdag 12 maart 2011
Dit lijkt een uitgelezen dag om even geen honkbal of softbal te kijken. Het honkbalteam traint en de vrouwen spelen pas om 20.00
uur een wedstrijd tegen Robert Morris. U bent toch “in de buurt”en waarom gaan we dan niet een dagje naar Disneyworld of Sea
World in Orlando ?

Magic Kingdom

De afstand naar Disneyworld is ruim 150 km, dus staat u een keertje wat vroeger op en vertrekt om 9 uur uit Clearwater via St.
Petersburg naar Micky Mouse en de Pirates of the Carribean . Om iets na 11.00 uur komt u aan en heeft dan tot 17.00 uur de tijd,
om op uw gemak de attracties uit te zoeken, die u leuk vindt. We zijn dan weer om 19.00 uur terug in het hotel en kunnen de softbal
diehearts , indien gewenst, de wedstrijd nog bezoeken. Is daar geen belangstelling voor, dan kan de bus uiteraard later uit Orlando
vertrekken. Ook bestaat de mogelijkheid, deze dag gezamenlijk anders in te delen. Drie uurtjes Disneyworld en drie uurtjes Sea
World is daar een voorbeeld van.
Zondag 13 maart 2011
Matchday voor de honkballers !! Vandaag wordt er gespeeld tegen het Major League team van Philadelphia Phillies. Een prachtige
ervaring om deze wedstrijd van nabij te mogen meemaken.

Hoewel de softbalsters in de middag al om 15.00 uur tegen Quinnipiac aantreden, is het voor de softballiefhebbers toch mogelijk ,
om dit keer naar de honkbalwedstrijd te gaan kijken. In verband met de aankoop van toegangskaarten is het vanzelfsprekend, dat
de voorkeur bij aanmelding voor de reis al kenbaar gemaakt dient te worden.
Maandag 14 maart 2011
De dag van de terugreis naar Nederland. De bus vertrekt om 08.30 uur van het hotel naar Tampa International Airport. Vandaar
vertrekt vlucht DL 166 om 12.10 uur naar New York, John F Kennedy Airport. Aankomst 14.55 uur. De doorreis naar Amsterdam is
om 17.25 uur met vlucht KL 6070, die op dinsdag 15 maart om 6.00 uur op Schiphol landt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De prijs voor deelname aan de reis bedraagt € 1499,- per persoon, waarbij is inbegrepen:
1) Vliegreis Amsterdam-Tampa v.v. Met KLM en Delta Airlines.
2) Taxen op het vliegticket
3) 8 overnachtingen in hotel Tradewinds in St. Petersburg of Holiday Inn in Clearwater op basis gebruik 2-persoonskamer/logies.
4) Bus transfers van vliegveld Tampa naar hotels in St. Petersburg en Clearwater v.v.
5) Alle bustransfers naar zowel honkbal-, als softbalwedstrijden/trainingen.
6) Bustransfer van Clearwater en/of St. Petersburg naar Tampa op 7 maart, alsmede entreeticket voor de ijshockeywedstrijd.
7) Toegangsbewijzen voor wedstrijden van het Nederlandse honk- en softballteam.
8) Nederlandse reisleiding gedurende de gehele reis.
Het minimum aantal deelnemers voor deze reis bedraagt 15.
Uiterste aanmeldingsdatum is 1 februari 2011.
Aanmeldingen en/of inlichtingen bij Tjerk Smeets ( 030-7513666 of tjerk.smeets@knbsb.nl) of Ted Vermeulen ( 06-54994328 of
kitty1@casema.nl )

WAARNEMING SECRETARIAAT
Vlaardingen Holy wegens ziekte tijdelijk Mw. I. Ooms, 010-4752994, 06-48248763, wedstrijdsecretaris@scvlaardingenholy.nl

VERLEENDE REGISTRATIES
Nr.
9460
8316
8694
7987
9461
9468
9469
9470
9458
9474
9475
9471
8689
8468
9459
9472
9476
9473
8699
9462
9135
9200
9463
9477

Hr.
Hr.
Mw.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Mw.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

B.
K.A.
D.T.
B.S.
A.
S.
A.E.
K.J.
A.M.
D.
R.
M.G.
K.
B.P.
H.J.
Y.A.
B.
R.
K.H.
R.
M.
A.
M.T.
R.

van

v/d

van

Naam
Batist
Blom
Bouwman
Buitenhuis
Dalen
Elens
Garcia
Garcia
Geenen
Geenen
Geenen
Heijerman
Hirokawa
Jaspers
Knoop
Koedood
Kuit
Lancel
Moussault
Mullem
Reiniers
Stevens
Verhoeven
Vonk

Oude vereniging
Euro Stars
Starlights
Wombats
UVV
Euro Stars
Euro Stars
Euro Stars
Euro Stars
Euro Stars
Euro Stars
Euro Stars
Euro Stars
DVH
Herons
Euro Stars
Euro Stars
Euro Stars
Euro Stars
Amsterdam Pirates
Euro Stars
Uden Red Sox
Kinheim
Euro Stars
Euro Stars

Nieuwe vereniging
Orioles
BIXIE
DVH
Domstad Dodgers
Orioles
Orioles
Orioles
Orioles
Orioles
Orioles
Orioles
Orioles
Thamen
Alcmaria Victrix
Orioles
Orioles
Orioles
Orioles
DVH
Orioles
Cardinals
Terrasvogels
Orioles
Orioles

Speelsoort
SH
HB
SD
HB
SH
SH
SH
SH
SD
SH
SH
SH
HB
HB
SH
SH
SH
SH
HB
SH
HB
HB
SH
SH

VERLEENDE REGISTRATIES (doch in 2011 niet gerechtigd uit te komen in een team in de topsportcompetitie,
uitgezonderd de junioren/aspiranten)
Nr.
Naam
Oude vereniging
Nieuwe vereniging
Speelsoort
9007
Hr.
G.L.
Bus
Knickerbockers
Almere '90
HB
7181
Mw. L.
Flohr
Alphians
Hoofddorp Pioniers
SD
9010
Hr.
B.
Gnade
Angels
Almere '90
HB
8422
Hr.
N.A.
Kouwen
Saints
Orioles
HB
9005
Hr.
B.R.
van
Laar
Angels
Almere '90
HB
9006
Hr.
C.T.
van
Laar
Angels
Almere '90
HB
8029
Hr.
P.
Lankwarden
WSB
Robur '58
HB
9242
Hr.
A.P.
Ledegang
Nieuwegein Diamonds
UVV
HB
9003
Hr.
J.
Leijdekkers
Angels
Almere '90
HB
9004
Hr.
C.M.
van
Mook
Angels
Almere '90
HB
7848
Hr.
E.W.
Mourits
Moorfielders
UVV
HB
9011
Hr.
N.
Paalvast
Angels
Almere '90
HB
9013
Hr.
F.F.
Veldkamp
Angels
Almere '90
HB
9012
Hr.
I.S.
Visbeen
Angels
Almere '90
HB
9002
Hr.
J.N.
Witstok
Angels
Almere '90
HB

OPGEHOUDEN REGISTRATIES
Nr.
3744

Hr.

L.J.

Naam
Hersilia

Oude vereniging
Sparta/Feyenoord

Nieuwe vereniging
ADO

Speelsoort
HB

BUBS-WEEKEND 2011
Van 18 t/m 20 februari 2011 vindt weer het jaarlijkse BUBS-weekend plaats, zoals de laatste jaren gebruikelijk in Elspeet op de
Veluwe.
In samenwerking met de KNBSB organiseert de BUBS dit weekend de ideale voorbereiding voor alle officials (scheidsrechters,
scorers, beoordelaars etc.). Op elk niveau is er wel wat te doen en dus een goede voorbereiding op het komende seizoen. Het
hoofdthema voor het hele weekend is:
HOE MAKEN WE HET LEUKER VOOR UMPIRES EN SCORERS.
Zo zullen er spelregels worden doorgenomen, onderling ervaringen worden uitgewisseld, de jaarvergadering van de BUBS worden
gehouden, de jaarvergadering voor scorers, de bondsclinic voor het softbal en voor het honkbal zal een praktijk en theorie gedeelte
verzorgd worden.
Een ontspanningavond op de zaterdag waarin uiteraard de ouderwetse gezelligheid hoog in het vaandel staat.
Heb je belangstelling en/of wil je jouw seizoen goed laten beginnen geef je dan op via het inschrijfformulier.
De kosten voor BUBS-leden bedragen € 120,00 voor het hele weekend.
Hierin zitten 2 x ontbijt, 2 x lunch en 2 een diner (vrijdag- en zaterdagavond).
Voor overige belangstellende zijn de kosten op aanvraag en zijn er ook deel mogelijkheden, zoals b.v. alleen de zaterdag, de hele
zaterdag incl. de avond etc.
Namens de KNBSB en de BUBS,
Albert Tolen (penningmeester BUBS)

Inschrijfformulier BUBS-weekend 2011
Hierbij schrijf ik mij in voor het BUBS-weekend op 18, 19 en 20 februari 2011.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
BUBS-lid:

______________________________________________ V/M *
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Ja / Nee *

Ik neem deel aan het onderdeel *:

Honkbal - Softbal - Scorer

Ik wil een kamer delen met: ________________________________
Eventuele dieetwensen:
________________________________
________________________________
Opmerkingen:
________________________________
________________________________
Graag dit formulier opsturen of mailen naar:

Albert Tolen
Dolfijnstraat 14
2024 VV Haarlem
bubs-tolen@euronet.nl

Wij verzoeken u de kosten voor het hele weekend ad. € 120,00 tegelijkertijd met het inzenden van het formulier over te maken op:
ING-rekening 3376181 t.n.v. BUBS te Haarlem
Indien u bent ingeschreven kunnen wij bij verhindering het al betaalde bedrag niet restitueren. Dit in verband met de door ons reeds
gedane reservering.
Voor afwijkende overnachtingen/dagdelen etc. wordt u verzocht contact op te nemen met Albert Tolen, per mail:
bubs-tolen@euronet.nl of per telefoon 023-5274426 / 06-22566661.
* Doorhalen wat niet van toep[assing is.

OPLEIDINGEN / CURSUSSEN KNBSB
De inschrijving is mogelijk via www.knbsb.nl > Opleidingen > Inschrijfformulier
Over de inhoud van de opleidingen zie www.knbsb.nl > Opleidingen
Verenigingen die een cursus wil organiseren kunnen per e-mail contact opnemen met het bondsbureau,
kaderopleidingen@knbsb.nl
Assistent Trainer-Coach Kwalificatie 2
Amsterdam (Deze cursus wordt gehouden zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn = data nog niet bekend)
Locatie: Amsterdam Pirates, Herman Bonpad 5 te Amsterdam
Cursusleider: Rob van Leeuwen i.s.m. Michel Aussems
Utrecht
Data: Nog niet bekend
Tijden: Nog niet bekend
Locatie: UVV
Cursusleider: René Baltus

Opleidingen voor Umpires & Scorers
kunnen het hele jaar door worden gepland i.o.m.
de WOO.

Umpire Level 1 Honkbal
Santpoort
Data: Theorie: maandag17 januari. Praktijk: donderdag 3 februari 2011
Tijden: 20.00 - 22.30 uur
Locatie: Theorie: Sportlaan 2, 2082 XM Santpoort-Zuid, Praktijk Wulverderlaan 3, 2071 BG Santpoort-Noord
Docent: Hans van Deursen
Dordrecht (Inschrijving voorlopig alleen voor Hawks leden) Wachtlijst beschikbaar.
Data: Theorie: vrijdag 4 februari. Praktijk: vrijdag 11 februari 2011
Tijden: 20.00 - 22.30 uur
Locatie: Theorie: Kantine Hawks, Krommedijk 267, 3312 LE Dordrecht
Docent: Henk v.d. Linde
ZSC ’04 (Inschrijving mogelijk t/m 6 februari)
Data: Theorie: donderdag 17 februari: Praktijk: maandag 14 maart 2011
Tijden: 20:00 – 22:30 uur
Locatie: Theorie: Duintjesveldweg, 2041 TZ Zandvoort, Praktijk: Wim Gertenbach College, Zandvoortselaan 19a, 2042 XD
Zandvoort
Docent: Frank de Neling
UVV
Data: Theorie: dinsdag 15 maart. Praktijk: dinsdag 29 maart 2011
Tijden: 20.00 - 22.30 uur
Locatie: Theorie: Kantine UVV, Parkzichtlaan 201, 3451 GX Vleuten, Praktijk: nog niet bekekend
Docent: Peter Hersbach en Stenar van Groningen Schinkel

Umpire Level 1 Softbal
Rosmalen
Data: Theorie: woensdag 19 januari. Praktijk woensdag 2 februari 2011
Tijden: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Groot Vlietlaan 61, 5245 PB Rosmalen, Gymzaal Mozartlaan, aan de Mozartlaan te Rosmalen
Docent: Bob Gieskens
Umpire Level 2 Honkbal
UVV (Inschrijving mogelijk t/m 23 jan. 2011)
Data: 1, 8, 15 en 22 (praktijk) februari, 1 maart, examen 8 maart 2011
Tijden: 20.00 - 22.30 uur
Locatie:Kantine UVV Parkzichtlaan te Vleuten, Praktijk n.n.b.
Docent: Henri van Heijningen
Umpire Level 3 Honkbal en Softbal
Data: 5 en 19 maart, 22 oktober 2011
Tijden: 09:00-17:00 uur
Locatie: Huis van de Sport, Wattbaan 31-49, 3439 ML, Nieuwegein
Docenten voor Honkbal: Fred van Groningen Schinkel en Henk van der Linde
Docenten voor Softbal: Carolien Stadhouders en Hans Hornstra
Scorer A
Schijndel
Data: Donderdag 20 en 27 januari, 3 en 10 februari 2011. Examen op 17 februari 2011
Tijden: 20.00 - 22.30 uur
Locatie: Kantine Starlights: Oude Molenheide 12, 5482 MK Schijndel
Docent: Linda Steijger
Emmen
Data: Zaterdag 22 januari, 5 februari, examen 12 februari 2011
Tijden: 10:00-12:30 en 13:00-15:30 (o.v.b.)
Locatie: Kantine Bedrocks, Sportpark de Meerdijk
Docent: Ger van Dongen
Gryphons (Inschrijving mogelijk t/m 23 januari)
Data: Maandag 31 januari, 7, 14 en 21 februari 2011. Examen op 28 februari 2011(onder voorbehoud)
Tijden: 20.00 - 22.30 uur
Locatie: Kantine Gryphons, Groot Vlietlaan 61, 5245 PB Rosmalen
Docent: Linda Steijger

