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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

WAARNEMINGEN WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Hawks dames en heren softbal 25 juni t/m 17 juli Mw. M. de Bruijn, 078-6146679, 06-26969707, mdebruijn1@wanadoo.nl
Saints senioren van 2 t/m 22 juli Mw. C. Goossens, 010-4552042, 06-12134787, saints.wedsecjeugd@gmail.com

NEDERLANDS SOFTBALTEAM ONTMOET ARGENTINIË
Het Nederlands Dames Softbal Team vervolgt op zondag 3 juli de vierde Holland Tour. Op die dag wordt vanaf 13.00 uur een
double-header gespeeld tegen de nationale ploeg van Argentinië. Deze wedstrijden worden gespeeld op Sportpark 'Ookmeer',
het complex van Amsterdam Pirates.
Aanvankelijk was er op deze dag een driekamp gepland, waaraan ook zou worden deelgenomen door het Foreign All Star Team.
Maar door een beperkte beschikbaarheid van de buitenlandse speelsters werd dit team incompleet en is besloten de deelname van
de Foreign All Stars te schrappen.
In plaats daarvan zondag dus twee interlandwedstrijden tussen Nederland en Argentinië. Vorig jaar stonden de twee ploegen ook
tegenover elkaar tijdens het WK in Venezuela. Oranje won toen met 4-3.
Maandagavond 4 juli speelt ook Jong Oranje tegen Argentinië, eveneens op het veld van Amsterdam Pirates.
In de afgelopen jaren bleken de tijdens de Holland Tour gespeelde wedstrijden door de nationale softbalploeg een succes en
vormden een belangrijke voorbereiding op de verschillende internationale evenementen. In 2008 was dat de Olympische Spelen, in
2009 het Europees Kampioenschap en in 2010 het Wereldkampioenschap. Dit jaar maken de wedstrijden onderdeel uit van de
voorbereidingen op het Europees Kampioenschap dat in augustus in Italië wordt gehouden. Een EK waar Oranje de Europese titel
zal verdedigen.
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AMSTERDAM CANALS BASE- & SOFTBALL SERIES IS OP ZOEK NAAR ENKELE INVALTEAMS!
Welk team uit de Rookie league of eerste of overgangsklasse zou nog willen deelnemen (invallen) aan dit toernooi van 28 t/m 31
juli? Bij Amsterdam Pirates? De leeftijdsgrens is 22 jaar of jonger, maar over één 23-jarige kan worden gesproken. Ook is een
combinatieteam welkom. Uw team speelt minimaal zes wedstrijden van zeven innings. Een team of spelers kunnen eventueel vier
dagen in onze trainingshal logeren: 4 dagen vol pension plus toernooishirt kost slechts 75 euro p.p. Een team uit de USA neemt
aan dit toernooi ook deel!
Welk juniorenteam, leeftijdsgrens 17 jaar, zou nog willen deelnemen (invallen) aan dit toernooi van 28 t/m 31 juli bij Amsterdam
Pirates? Ook is een combinatieteam welkom. Uw team speelt minimaal zes wedstrijden van zeven innings. Een team of spelers
kunnen eventueel vier dagen in onze traininghal logeren: 4 dagen vol pension plus toernooishirt kost slechts 75 euro p.p. Aan dit
toernooi wordt ook deelgenomen door een team uit België en een team uit Duitsland!
Meer info staat op www.amsterdampirates.nl en dan surfen naar de pagina’s van de Canals Series of een mailtje sturen naar
sliding@planet.nl.
Graag uiterlijk aanstaande vrijdag 1 juli reageren als u individueel of met uw combiteam of met uw clubteam interesse heeft!
Het softbaltoernooi onder 23 jaar van 28 t/m 31 juli is volgeboekt, net als het pupillen- en aspirantenhonkbaltoernooi van 3 t/m 6
augustus. Voor de softbalaspiranten van 3-6 augustus is eventueel ook nog plek!
Namens de organisatie, Kees van Vegten

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.
2011/045 A. Dunlop ADO ingaande 24-06-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het
eerste honkbalteam negen (9) bindende wedstrijden heeft gespeeld, mede gelet op strafblad, wegens het duwen van de
scheidsrechter, tijdens de op 02-06-2011 gespeelde honkbalwedstrijd ADO - Sparta/Feyenoord. Kosten € 46,-.
Een eventueel in te stellen beroep heeft geen opschortende werking.
2011/049 R. de Bruijn Wizards of Boz De Strafcommissie heeft besloten de zaak wegens onvoldoende redenen tot het nemen van
verdere stappen te seponeren.
2011/050 S. Bakx Wizards of Boz De Strafcommissie heeft besloten de zaak wegens onvoldoende redenen tot het nemen van
verdere stappen te seponeren.
2011/052 L.J. Hersilia ADO De Strafcommissie heeft besloten de zaak wegens onvoldoende redenen tot het nemen van verdere
stappen te seponeren.
2011/055 K. Kuijpers Terrasvogels De Strafcommissie heeft besloten de zaak wegens onvoldoende redenen tot het nemen van
verdere stappen te seponeren.
2011/065 R. Drektraan Hellevoet Athletics ingaande 24-06-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het
moment dat het eerste honkbalteam één (1) bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens onbeheerst weggooien spelmateriaal,
tijdens de op 19-06-2011 gespeelde honkbalwedstrijd Hellevoet Athletics - Storks. Kosten € 46,-.
2011/066 M. Hoffman TIW/Survivors ingaande 24-06-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het
moment dat het eerste honkbalteam vijftien (15) bindende wedstrijden heeft gespeeld, waarvan zeven (7) wedstrijden
voorwaardelijk met een proeftijd tot 1 oktober 2012, wegens aanmerkingen maken op de leiding, niet voldoen aan een
reglementaire opdracht van de scheidsrechter, bezigen van onwelvoeglijke taal jegens de scheidsrechter, ongepast gedrag jegens
de scheidsrechter, het beledigen van de scheidsrechter en het bedreigen van de scheidsrechter, tijdens de op 17-06-2011
gespeelde honkbalwedstrijd HCAW 2 - TIW/Survivors. Kosten € 46,-.
Een eventueel in te stellen beroep heeft geen opschortende werking.

