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Nieuwsbrief
Nieuwsbrief nummer 3
De competitie ligt al weer ver achter ons. Tijdens de
afsluitdag voor de officials, die helaas een iets andere
wending kreeg, is aan de meesten de nieuwe kleding
uitgereikt. Verderop staat vermeld wanneer er nog een
tweede kans komt voor diegene die niet konden op 6
november.
We wensen iedereen warme kerstdagen en alvast een
goede overgang naar 2011.

deze toernooien gebruikt voor het opleiden van
scheidsrechters.
Internationaal:
ISF
Tijdens de WK-dames waren er twee Nederlandse
scheidsrechters actief.
Deze scheidsrechters hebben zelfs in de finale gestaan.
Carolien Stadhouders als plaatscheidsrechter en Peter Vonk
op het tweede honk.
We zijn natuurlijk heel trots op deze prestatie.

Renée Elshof
Jeroen Bockweg

ESF
Alle internationals hebben hun steentje bijgedragen bij de
diverse Europese toernooien.
Rob Kerkman en ik zelf waren actief als umpire in chief.

Kleding, deel 2

Opleidingen:
Tijdens het seizoen 2010 was er in Nederland een ISF clinic
voor scheidsrechters.
Tijdens deze clinic zijn Albert Tolen en Bob Gieskens
geslaagd als ISF scheidsrechter.
Ook was er een level 3 cursus, na het examen konden we 7
nieuwe scheidsrechters het diploma uitreiken.

Om iedereen in het nieuw te krijgen, zijn er nog twee
momenten voor het passen en meenemen van de kleding:
Vrijdag 4 maart van 17:00 tot 20:00 uur
En/of
Zaterdag 5 maart van 10:00 tot 15:00 uur
In het Huis van de Sport te Nieuwegein.
Alle officials die niet konden op 6 november krijgen nog een
berichtje hierover en worden verzocht dan aan te geven
wanneer we ze kunnen verwachten.

Seizoen 2010 softbal
scheidsrechters
Het afgelopen seizoen zijn de volgende scheidsrechters
gestopt:
Jac van Riel, Henk Reuvekamp, Gerard van Beek en Boyd
Suk.
Langs deze weg bedank ik deze personen nogmaals voor
hun inzet de afgelopen jaren.
Aanstellingen:
We hebben het afgelopen seizoen bijna alle (topsport)
wedstrijden kunnen laten leiden door bondsscheidsrechters.
Dit geldt ook voor vrijwel alle heren hoofdklasse wedstrijden.
Toernooien:
Nationaal:
Tijdens het seizoen 2010 waren er verschillende toernooien
die werden geleid door bondsscheidsrechters, ook werden

Rapportages:
Tijdens het seizoen zijn er 121 rapportages gemaakt van 36
scheidsrechters.
Hiervoor dank aan de rapporteurs.
Scorers:
We bedanken de scorers waar we het afgelopen seizoen
mee hebben mogen samenwerken.
Als commissioner softbal officials bedank ik iedereen voor
de prettige samenwerking het afgelopen seizoen. Ook veel
dank voor het vele werk dat is verzet door de medewerkers
van het bondsbureau.
Bert Loggen

BUBS weekend 2011
Van 18 t/m 20 februari 2011 vindt het BUBS-weekend
plaats. Hierbij wordt naast het standaardprogramma de
mogelijkheid geboden aan
verenigingsscheidsrechters/scorers deel te nemen aan de
praktijkdag. Op de zaterdag zal wederom een clinic worden
gehouden voor de softbalscheidsrechters, in de ochtend
theorie en in de middag praktijk. De scorers hebben in de
ochtend hun eigen vergadering en in de middag zal Harry
Wedemeijer zich weer presenteren aan de daar dan ook

vanuit verenigingen gemelde scorers met situaties en
theorieën. Het beloofd wederom een leuk weekend te
worden en mocht u zich nog niet hebben aangemeld, wacht
daar dan niet te lang mee. Kent u in de omgeving
clubpersonen die zich nog willen aanmelden als
scheidsrechter of scorer voor het weekend laat ze dan
contact opnemen met het secretariaat. Aanmelding voor de
BUBS-leden kan via de bekende adressen en via BUBSsite.
Frank Duits, voorzitter BUBS
(zie ook Home Plate 49)

Mouwnummers (t.g.v.
honkbalscheidsrechters)
honkbalscheidsrechters) op
de zwarte shirts en
windbreakers
Om uniformiteit te behouden is er besloten om de nummers
van de firma Honigs-Europe toe te staan op de
rechtermouw. Zie www.honigs-europe.com
De plaats op het shirt is 5 cm vanaf de onderkant mouw tot
aan onderzijde nummer.
De plaats op de windbreaker is 10 cm vanaf de mouwinzet
tot aan bovenzijde nummer.
Dit alles op de rechter mouw
Shirt voorbeeld

5 cm
------------------ onderzijde shirt

Windbreaker voorbeeld
------------------ mouwinzet
10cm

Scorers
Dank aan alle scorers voor hun inzet. Niet alleen voor het
scoren op papier, maar zeker voor het gebruik van het TAS
programma.
Zoals iedereen weet stond het seizoen 2010 in het kader
van de live play-by-play.
Met een enkele clinic vooraf en een late levering van
laptops, was het eerste resultaat alles overtreffend en dat
heeft het hele seizoen standgehouden.
Dank aan allen die daartoe meegewerkt hebben; er zijn zeer
positieve reacties op de live play-by-play ontvangen.
Velen hebben op de tribune via mobiele telefoons en
internetverbindingen ook de andere wedstrijden gevolgd.
We gaan hier dus zeker mee door; over de definitieve
invulling komt nog nader bericht.
Een honkbal- of softbalwedstrijd scoren kan alleen als er
een goed team op het veld staat.
Dus ook dank aan alle honk- en softbalscheidsrechters die
ons geholpen hebben om alles juist op de kaart te krijgen.
Linda Steijger
Commissioner Scorers

Scheidsrechters
Scheidsrechters Honkbal
Door de omstandigheden gedwongen is de
eindeseizoensbijeenkomst zaterdag 6 november op een
sobere manier gehouden.
Vanaf deze plek wil ik de scheidsrechters en beoordelaars
honkbal danken voor hun inzet in het afgelopen seizoen.
Ik hoop dat u gezond de winterperiode door komt zodat u in
2011 weer fris uw trainingsprogramma op kunt pakken.
Vanuit de bond zal u worden geïnformeerd over de te
verwachtte clinic.
Een vast onderdeel in uw voorbereiding zal wederom de
spelregeltest zijn.
Voor scheidsrechters die nog niet in het bezit zijn van het
diploma Level 3 (oude B cursus) zal in 2011 een opleiding
Level 3 van start gaan. Informatie en of aanmelden kan via
de site van de KNBSB, opleidingen.
Voorts zijn we bezig met het ontwikkelen van een Level 4
opleiding. Deze opleiding is bedoeld om de stap te
verkleinen voor scheidsrechters die in aanmerking gaan
komen om door te groeien naar de top van het honkbal,
nationaal en internationaal.
Zoals een ieder weet is Piet Sterk sinds mensenheugenis lid
geweest van de Werkgroep Opleiding Officials. Binnen de
werkgroep vertegenwoordigde hij de tak
honkbalscheidsrechters. Piet heeft, met voor hem
moverende reden, besloten om met dit werk te stoppen.
Namens de WOO willen wij Piet, voor het vele werk dat hij
verricht heeft, bedanken.
Fred van Groningen Schinkel
Commissioner Umpires Baseball

Scorers en ESF
Nummer bewaking (lijst met alle nummers) gaat via het
bondsbureau.

De contacten van de afgelopen jaren met de ESF hebben
ertoe geleid dat Dennis Duin is benoemd tot voorzitter van
de scorercommissie ESF.
Hij zal daarbij met de scorercommissie o.a. werken aan het
uitwerken van een universele scoremethode voor Europa,
hetgeen tot nu toe binnen de ESF niet gehanteerd werd.
Wederom een Nederlandse official op hoog niveau in een
Europese bond. Gefeliciteerd!

