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Met leedwezen nam het bestuur kennis dat is overleden de heer

HARRY SCHOTTE
De heer Schotte was drager van het bondsonderscheidingsteken.
Vanaf 1969 tot 1989 heeft de heer Schotte diverse activiteiten gedaan voor de KNBSB. Vanaf 1969 is de heer Schotte
actief geweest in het toenmalig Rayon Oost-Brabant/Limburg. O.a. was hij daar voorzitter, lid van de technische
commissie en zat in de strafcommissie. Voorts was de heer Schotte plaatsvervangend lid van de protestcommissie
honkbal van de KNBSB en was secretaris van de commissie opleidingen en examens van de KNBSB.
In 1976 ontving het hij bondsonderscheidingsteken en in 1979 werd hij benoemd tot erelid van het Rayon OostBrabant/Limburg.
Wij wensen zijn familie veel sterkte.
Namens het bondsbestuur:
Bob Bergkamp, voorzitter

Ruurd Koopmans, secretaris

Op dit moment zijn de gegevens over het nemen van afscheid nog niet bekend.

BONDSBUREAU GESLOTEN
Het bondsbureau is gesloten op donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) en tevens vrijdag 3 juni 2011 (Huis van de Sport gesloten).
Voor zeer dringende gevallen kunt u ons bereiken op het mobiele nummer 06-53325915.

AANSTELLINGEN OFFICIALS
De aanstellingen van de officials staan op deze pagina, ook te benaderen vanaf de competitiepagina op de KNBSB site. De
aanstellingen staan ook op de persoonlijke pagina van de officials.
De aanstellingen staan gescheiden op de KNBSB site. Via een directe link: Aanstellingen honkbal:
http://www.knbsb.nl/la/referees.php?FID=2 en aanstellingen softbal: http://www.knbsb.nl/la/referees.php?FID=3

TWEEDE EDITIE ALL STAR GAME IN UTRECHT
De tweede editie van de All Star Game is op zondag 19 juni bij UVV op sportpark de Paperclip in Utrecht. De nieuwe hoofdklasser
had het sterkste bid van de clubs die de All Star Game 2011 wilden organiseren. De beste spelers van UVV spelen samen met die
van DOOR Neptunus, Sparta/Feyenoord en ADO in Team South. Team North wordt gevormd door de besten van L&D Amsterdam,
Vaessen Pioniers, Mr. Cocker HCAW en Corendon Kinheim.
De managers van de teams zijn Jan Collins en Eelco Jansen. Jan Collins van DOOR Neptunus zal Team South onder zijn hoede
nemen. Eelco Jansen van Corendon Kinheim is, net als vorig jaar, de eindverantwoordelijke van Team North.
De opstellingen van beide teams worden bepaald door de honkballiefhebber zelf.
Vanaf zondag 8 mei is de website www.dmlb.nl weer actief. Vanaf dat moment kan er gestemd worden voor de All Star Game. De
bezoeker van de site kan bepalen welke speler hij of zij het liefst op de verschillende posities ziet spelen. Stemmen kan nog tot en
met zondag 5 juni. In de week daarna zullen de selecties bekend worden gemaakt.
Ook wat entertainment betreft zit je goed op sportcomplex de Paperclip. Zo zijn dj’s Barry Paf en Jeroen Nieuwenhuize aanwezig
met hun radio 538 Drive-in Show. Daarnaast is er ook een optreden van Hind. Zij is vooral bekend geworden door haar plaats in de
halve finale bij de eerste editie van Idols. En voor de gokkers is er een spectaculaire loterij. De Snelste Bal! De verkochte loten, in
dit geval ballen, zullen hangend onder een helikopter worden losgelaten boven het hoofdveld en met blowers naar een
verzamelpunt worden geblazen. Je raadt het al, de 'snelste bal' wint de hoofdprijs zijnde een elektrische scooter OF een 5 daagse
reis voor 2 personen naar New York.
Het programma van zondag 19 juni ziet er als volgt uit.
11.00
13.15
14.00
14.45
15.00
15.30
16.15
16.45
17.00

Finale Little League
Batting Practice Team South
Batting Practice Team North
Infield & Outfield South
Infield & Outfield North
Homerun Derby
Snelste Bal
Team introducties en Volkslied gezongen door Hind
Ceremonial First Pitch

De toegang is 8 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen tot en met 14 jaar.

5E NATIONAL BASEBALL AND SOFTBALL CLINIC
Het is alweer enkele weken geleden dat op 12 en 13 maart de 4e National Baseball and Softball Clinic (NBSC) in Haarlem
plaatsvond met meer dan 150 jongens en meisjes. Prachtig weer, enthousiaste deelnemers en topinstructeurs zorgden voor een
geslaagd weekend honkballen en softballen. Je kunt de foto’s bekijken en bestellen op de website van Alfred Cop.
Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2011 wordt door BOOM! EXPERIENCE de 5e National Baseball and Softball Clinic bij de
vereniging Almere ’90 georganiseerd voor jongens en meisjes van 6 tot 15 jaar!
De beste instructeurs van Nederland zullen tijdens deze tweedaagse training geven.
Je kunt jezelf nu al opgeven via: www.baseballclinic.nl

WAARNEMINGEN WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Adegeest van 3 t/m 10 juni Mw. H. de Zwart, 06-15098455
Zuidvogels honkbal senioren en junioren 1 t/m 13 juni P. Kal, 06-50224710, wedstrijdsecretaris_hbjeugd@zuidvogels.nl
Onze Gezellen sb dames 2 t/m 6 en heren 1 t/m 3 van 31 mei t/m 5 juni Mw H. Kok, 023-5384261, j.kok983@chello.nl
Roef! van 3 t/m 9 juni J. van de Wiel, 06-42120924, jeroen74@home.nl
Robur '58 senioren van 10 t/m 17 juni G. Cornelies, wedstrijdsecretariaat1@robur58.com

BEEBALL NIEUWSBRIEF
De BeeBall nieuwsbrief van de maand mei is er. Je kunt deze vinden op www.beeball.nl of hier downloaden. Natuurlijk mag de
nieuwsbrief op uw eigen site worden geplaatst.

ESF CLINIC
Van 23 t/m 29 mei is de ESF fastpitch umpire clinic
gehouden in Praag, onderleiding van Marlies Struyvé en Bert
Loggen.
Er waren 12 deelnemers aanwezig, 3 uit Italië, 2 uit
Duitsland, 1 uit Oostenrijk, 1 uit Zwitserland, 1 uit Tsjechië,
1 uit Ukraine, 1 uit Servië, 1 uit San Marino en 1 uit
Nederland.
Alle deelnemers zijn geslaagd.
Aan deze clinic heeft Gerrit-Jan van der Hoeven met een
goed gevolg aan deel genomen.
Wij feliciteren Gerrit-Jan met het behalen van de ESF umpire
licentie.

SPORTERS OPGELET! DE EIKENPROCESSIERUPS IS ER WEER!
Het is natuurlijk heerlijk om met mooi weer buiten te sporten. De eikenprocessierups kan echter roet in het eten gooien. Het droge
voorjaar is een goede voedingsbodem geweest voor deze rups. De rups vreet bomen (met name eikenbomen) kaal en bezorgt
mensen huiduitslag, jeuk, rode ogen en zwellingen.
De hinder die processierupsen veroorzaken is hoofdzakelijk te wijten aan blootstelling aan de brandharen die ze op zich dragen, als
natuurlijk afweermechanisme tegen vogels en kleine knaagdieren. Deze brandharen ontwikkelen zich na de derde vervelling (rond
half mei), en elke rups draagt er enkele honderdduizenden.
Vanwege de kleine afmetingen kunnen de brandharen gemakkelijk via de wind verspreid worden. Er hoeft dus geen rechtstreeks
contact geweest te zijn met de rupsen. Hierdoor verhoogt niet alleen de kans op blootstelling, maar kunnen de brandharen ook
ingeademd worden en de luchtwegen aantasten. De meest ernstige symptomen doen zich trouwens voor op winderige dagen.
Lees verder op Sportzorg.nl en lees wat u moet doen wanneer u in aanraking bent gekomen met de eikenprocessierups. Zie:
www.sportzorg.nl/bibliotheek/abc/eikenprocessierups.html
Tips voor preventie
Op de site www.voorkomblessures.nl van de Stichting Consument en Veiligheid zijn nuttige tips te vinden voor het voorkomen van
blessures bij diverse sporten.
Blessure opgelopen?
Op de website www.sportzorg.nl is nuttige informatie te vinden over wat te doen als u een blessure hebt opgelopen en daar vragen
over hebt. Ook vindt u de juiste weg naar de beste sportmedische zorg.

VERLEENDE REGISTRATIES
Nr.
9775
8580
9436
9319
9811
9871

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

H.H.
W.C.
T.
V.
J.
D.

van

v/d
van

Naam
Arnold
Dansik
Holtrop
Koster
Linde
Willigen

Oude vereniging
Kokolishi
Sparks Haarlem
Robur’58
Sparks Haarlem
Harriers
Braves

Nieuwe vereniging
Red Lions
DSS
Eagles
TIW/Survivors
Blue Hawks
Ridderkerk Rowdies

Speelsoort
SH
HB
HB
SH
SH
SD

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
4670
Mw. A.
van
Baal
Pioneers
Tex Town Tigers
SD
9036
Hr.
C.
Blaas
Stags
Twins
HB

OPGEHOUDEN REGISTRATIES
Nr.
4986
7899

Hr.
Hr.

D.R.
U.T.

de

Naam
Alexander
Cuba

Oude vereniging
Kokolishi
White Cats

Nieuwe vereniging
Spikes
Northern Stars

Speelsoort
SH
HB

STRAFCOMMISSIE
Alle correspondentie voor de strafcommissie (waaronder scheidsrechtersrapporten en verweerschriften) dient te worden gezonden
naar: Strafcommissie KNBSB, Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein.
De strafcommissie kan op elke dag van de week uitspraak doen. Schorsingen gaan de volgende dag in. De uitspraken zijn vanaf
08.00 uur telefonisch (030-7513650) bij de administratie van het bondsbureau te verkrijgen. Ook worden de uitspraken daarna op
de site van de KNBSB gepubliceerd.
Het blijft de verantwoordelijkheid van de verenigingen zich ervan te overtuigen of betrokkene gerechtigd is aan wedstrijden deel te
nemen. Er staan hiertoe voldoende kanalen open. Mocht ten onrechte aan wedstrijden worden deelgenomen, dan kan nimmer het
excuus worden aangevoerd dat men niet van de uitspraak op de hoogte was.
2011/032 R. Verstralen, Cardinals ingaande 27-05-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het
moment dat het eerste honkbalteam zes (6) bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het gooien van spelmateriaal tegen de
tegenstander, tijdens de op 22-05-2011 gespeelde honkbalwedstrijd Cardinals - WSB. Kosten € 46,-.
Een eventueel in te stellen beroep heeft geen opschortende werking.
2011/033 P. v.d. Akker, Euro Stars ingaande 27-05-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het
moment dat het eerste honkbalteam zes (6) bindende wedstrijden heeft gespeeld, mede gelet op strafblad, wegens bij herhaling
niet voldoen aan een reglementaire opdracht van de scheidsrechter, beledigen van de scheidsrechter, tijdens de op 21-05-2011
gespeelde honkbalwedstrijd PSV - Euro Stars. Kosten € 46,-.
Een eventueel in te stellen beroep heeft geen opschortende werking.
2011/034 R. Holder, UVV ingaande 27-05-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het
eerste honkbalteam twee (2) bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag jegens de scheidsrechter, tijdens de
op 19-05-2011 gespeelde honkbalwedstrijd Amsterdam Pirates - UVV. Kosten € 46,-.
2011/035 W.M. v.d. Lee, Centrals ingaande 27-05-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment
dat het eerste dames softbalteam acht (8) bindende wedstrijden heeft gespeeld, mede gelet op strafblad, wegens aanmerkingen
maken op de leiding tijdens de wedstrijd, het bezigen van onwelvoeglijke taal jegens de scheidsrechter, het niet voldoen aan een
reglementaire opdracht van de scheidsrechter en het beledigen van de scheidsrechter, tijdens de op 21-05-2011 gespeelde
softbalwedstrijd Centrals - Sparks Haarlem. Kosten € 46,-.
Een eventueel in te stellen beroep heeft geen opschortende werking.
2011/036 R. Koko, Sparta/Feyenoord ingaande 27-05-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het
moment dat het eerste honkbalteam zes (6) bindende wedstrijden heeft gespeeld, mede gelet op strafblad, wegens aanmerkingen
maken op de leiding tijdens de wedstrijd, het maken van een ongepaste opmerking jegens de scheidrechter en demonstratief
wegwerpen van spelmateriaal, tijdens de op 21-05-2011 gespeelde honkbalwedstrijd Sparta/Feyenoord - Kinheim. Kosten € 46,-.
Een eventueel in te stellen beroep heeft geen opschortende werking.
2011/037 F.P. Jongejan, PSV ingaande 27-05-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat
het eerste honkbalteam twee (2) bindende wedstrijden heeft gespeeld, mede gelet op strafblad, wegens aanmerkingen maken op
de leiding tijdens de wedstrijd, tijdens de op 22-05-2011 gespeelde honkbalwedstrijd Euro Stars - PSV. Kosten € 46,-.
2011/038 J. Meulendijks, PSV ingaande 27-05-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment
dat het eerste honkbalteam twee (2) bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het bezigen van onwelvoeglijke taal jegens de
scheidsrechter, tijdens de op 22-05-2011 gespeelde honkbalwedstrijd Euro Stars - PSV. Kosten € 46,-.
2011/039 R. Holder, UVV De Strafcommissie heeft besloten de zaak wegens onvoldoende redenen tot het nemen van verdere
stappen te seponeren.
2011/040 C.P. Urbanus, Amsterdam Pirates De Strafcommissie heeft besloten de zaak wegens onvoldoende redenen tot het
nemen van verdere stappen te seponeren.
2011/041 M.A. Rooi, Amsterdam Pirates ingaande 27-05-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het
moment dat het eerste honkbalteam drie (3) bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het handtastelijk optreden jegens de
tegenstander en wangedrag t.w.: het veroorzaken van een bench clearing, tijdens de op 22-05-2011 gespeelde honkbalwedstrijd
Amsterdam Pirates - UVV. Kosten € 46,-.
2011/042 G.R. Romney, UVV ingaande 27-05-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat
het eerste honkbalteam vier (4) bindende wedstrijden heeft gespeeld, mede gelet op strafblad, wegens het handtastelijk optreden
jegens de tegenstander en wangedrag t.w. het veroorzaken van een bench-clearing,, tijdens de op 22-05-2011 gespeelde
honkbalwedstrijd Amsterdam Pirates - UVV. Kosten € 46,-.
K2011/043 Mw. G. Laurence, TIW/Survivors voorlopig geschorst, met onmiddellijke ingang, voor alle activiteiten binnen de
KNBSB. Deze voorlopige schorsing blijft van kracht tot en met het tijdstip waarop in uw klachtzaak uitspraak wordt gedaan.
Een eventueel in te stellen beroep heeft geen opschortende werking.

