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ALGEMEEN
KNBSB BIJEENKOMSTEN
De KNBSB organiseert in voorbereiding van het Beleidsplan 2013-2016 en het seizoen 2013 een aantal bijeenkomsten in
september:
•
Dinsdag 4 september om 20:00 uur in het Huis van de Sport een overleg met de Herensoftbalverenigingen uitkomend
in de Hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse. Hierbij zijn namens de KNBSB aanwezig Karen Vroonhof, Roy Vink en Gijs
Selderijk.
•
Maandag 17 september om 19:30 uur in het Huis van de Sport een overleg met de Werkgroep (Jeugd)softbal.
•
Dinsdag 18 september om 19:30 uur in het Huis van de Sport het Landelijk overleg Clusterondersteuners.
•
Maandag 24 september om 19:30 uur in het Huis van de Sport een overleg met Damessoftbalverenigingen uitkomend
e
e
e
in de Senioren 1 klasse, 2 klasse en 3 klasse. Hierbij zijn namens de KNBSB aanwezig Karen Vroonhof, Roy Vink en
Gijs Selderijk.

CLUSTERBIJEENKOMSTEN
De KNBSB organiseert in september en oktober clusterbijeenkomsten om samen met de verenigingen de laatste ontwikkelingen
van het beleidsplan 2013-2016 te bespreken.
Data en locaties (nog niet bevestigde locaties onder voorbehoud)
Dinsdag 25 september
Clusterbezoek Amsterdam bij Thamen (bevestigd) EN Clusterbezoek Brabant West bij Twins (bevestigd)
Donderdag 27 september
Clusterbezoek Noord bij Drachten Diamonds (bevestigd)
Maandag 1 oktober
Clusterbezoek Rotterdam bij Zwijndrecht (bevestigd) EN Clusterbezoek Oost bij Giants (bevestigd)
Woensdag 3 oktober
Clusterbezoek Haarlem bij Hoofddorp Pioniers
Donderdag 4 oktober
Clusterbezoek Brabant Oost/ Limburg bij Nuenen (bevestigd)
Maandag 8 oktober
Clusterbezoek Den Haag bij Alphians (bevestigd) en Clusterbezoek Midden NL bij HCAW
Dinsdag 9 oktober
Clusterbezoek Noord- Holland bij Alcmaria Victrix (bevestigd)
Tijd
20:00-22:00 uur

NIEUWS VAN DE WEBSITE
FINAL FOUR DIT JAAR AFGEBLAZEN
De Technische Commissie van de Europese Honkbal Confederatie (CEB) heeft besloten de Final Four van dit jaar niet door te
laten gaan. Deze stond gepland in het weekeind van 29 en 30 september.
Eerder dit jaar plaatsten Rouen Huskies (Frankrijk) en Caffè Danesi Nettuno (Italië) zich voor het evenement door op de eerste en
tweede plaats te eindigen tijdens het kwalificatie-toernooi in Rotterdam.

In Serravalle (San Marino) kwalificeerden L&D Amsterdam Pirates (Nederland) en Fortitudo Bologna (Italië) zich.
Hoewel de CEB de Final Four vaststelde voor het laatste weekeinde van september bleek het moeilijk om een exacte datum en
locatie te vinden. Dit kwam ondermeer door overlappende competitie-programma's maar ook vastgestelde All Star Games en het
Europees Kampioenschap dat in september in Nederland wordt gehouden. Bovendien begint kwalificatie-ronde voor de World
Baseball Classic kort daarna in Duitsland en staat er ook nog een Italiaanse Honkbal Week op de agenda.
L&D Amsterdam Pirates en Caffè Danesi Nettuno meldden zich aan om de Final Four te organiseren.
De Technische Commissie zal het bestuur van de CEB nu adviseren de winnaars van de kwalificatietoernooien te eren met een
beker, en dat zijn Nettuno en Bologna. Tijdens de komende vergadering van de Technische Commissie in september zal een
wijziging in het huidige Europa Cup-format worden besproken voor 2013.

SOFTBALCLINICS TIJDENS EK IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
In het kader van het 100 jarig bestaan biedt de KNBSB i.s.m. de 150 jarige KVLO (Koninlijke Vereniging
Leraren Lichamelijke Opvoeding) twee softbalclinics aan in Utrecht en Haarlem. Deze clinics vinden plaats
tijdens het EK Honkbal dat van 7 tot en met 16 september in Rotterdam, Haarlem en Utrecht wordt gehouden.
Op zaterdag 8 september op sportpark de Paperclip in Utrecht en zondag 9 september in het Pim
Mulierstadion in Haarlem.
De clinics op deze dagen worden gegeven door Sandra Deken en Michel Aussems. Beiden hebben hun
sporen in het softbal en honkbal meer dan verdiend. Zo is Sandra Deken-Gouverneur (foto)
recordinternational, talentencoach bij de KNBSB en docente Lichamelijke Opvoeding aan Willem Bleau
(LOOT) in Alkmaar. Sandra kent de softbalwereld als geen ander, ze weet wat je van jeugd mag verwachten
en ze is een vakcollega.
Michel Aussems is geen onbekende voor ons. De laatste jaren is hij veel
gevraagd om in diverse workshops met collega’s de vertaalslag te maken tussen honkbal als
wedstrijdsport en ‘ wat te doen in de gymlessen’. Hij is docent Lichamelijke Opvoeding in het
primair onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij talentcoach, docentopleider
en spelontwikkelaar bij de KNBSB. Kortom ook een man die weet waar hij over praat.
Het programma voor zowel Utrecht als Haarlem luidt als volgt:
09.00 uur Ontvangst met koffie / thee
09.30 uur Workshop ronde 1 “moderne technieken op school”
10.30 uur Workshopronde 2 “nieuwe spel en wedstrijdvormen in soft – en honkbal”
11.30 uur Mogelijkheid tot spelen of keuze workshop
(bijv. techniek extra, wat doen in BSM/LO2 ? Dit wordt samen met de deelnemers bepaald op de clinicmorgen )
12.45 uur Omkleden en lunch
13.30 uur Informatie en vragen t.a.v. wedstrijd (voorbereiding, wedstrijdtactiek, scouting enz.) en wat verder ter tafel komt.
14.00 uur Bezoek wedstrijd:
Utrecht: Duitsland – België
Haarlem: Zweden – Kroatië
Aanmelden via www.knbsb.nl jeugd / onderwijs. Bij de KNBSB kunt ook terecht voor al uw verdere vragen.
De locatie in Utrecht is: Sportpark de Paperclip, Parkzichtlaan 201, 3451 GX Vleuten/Utrecht
En in Haarlem zitten we in: Pim Mulier Stadion, Jaap Edenlaan 3, 2024 BW Haarlem

SELECTIE ORANJE VOOR HAARLEMSE HONKBALWEEK BEKEND
Bondscoach Brian Farley heeft op woensdag 27 juni de selectie bekend gemaakt van het Nederlands
Honkbalteam dat gaat deelnemen aan de Haarlemse Honkbalweek. Farley en zijn coachingstaf
maakten de selectie bekend na afloop van de reguliere training in Haarlem. De selectie bestaat
momenteel uit 25 spelers. Een speler zal vlak voor de Honkbalweek afvallen. Op de lijst met namen
staan vier debutanten. Dat zijn Bayron Cornelissen (Vaessen Pioniers), Stijn van der Meer (foto rechts)
(UVV), Rashid Gerard (foto links) (L&D Amsterdam Pirates) en Rudy van Heydoorn (AamigoO
AdoLakers).
De 26e editie van de Haarlemse Honkbalweek is van 13 tot
en met 22 juli in het Pim Mulier Stadion. Nederland is een
van de zes deelnemers. De andere landen zijn Taiwan,
USA, Cuba, Puerto Rico en Japan.
Nederland speelt zijn eerste wedstrijd op zaterdag 12 juli.
Tegenstander in het Pim Mulier Stadion is dan Puerto Rico.
Oranje heeft drie keer het invitatietoernooi in Haarlem gewonnen. Dat was in 2004,
2006 en 2010.
Nederland speelt in aanloop naar de Haarlemse Honkbalweek nog een oefenduel tegen
Team USA. Die wedstrijd is op donderdag 14 juli om 19.30 uur op de velden van L&D
Amsterdam Pirates. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa.
De selectie van het Nederlands Honkbalteam ziet er als volgt uit:
Pitchers:
Arschwin Asjes RHP Corendon Kinheim (Haarlem)
David Bergman RHP Corendon Kinheim (Haarlem)
Leon Boyd RHP Burnaby Bulldogs (Canada)
Rob Cordemans RHP L&D Amsterdam Pirates (Amsterdam)
Bayron Cornelissen RHP Vaessen Pioniers (Hoofddorp)
Berry van Driel RHP DOOR/Neptunus (Rotterdam)
Kevin Heijstek RHP DOOR/Neptunus (Rotterdam)
Diegomar Markwell LHP DOOR/Neptunus (Rotterdam)
Nick Stuifbergen RHP L&D Amserdam Pirates (Amsterdam)
Kyle Ward LHP UVV (Utrecht)
Yntema Orlando RHP UVV (Utrecht)
Catchers
Cuba de Quintin Corendon Kinheim (Haarlem)
Heydoorn van Rudy AamigoO AdoLakers (Den Haag)
Nooij Bas L&D Amsterdam Pirates (Amsterdam)
Infield
Jeffrey Arends IF DOOR/Neptunus (Rotterdam)
Michael Duursma IF Vaessen Pioniers (Hoofddorp)
Rashid Gerard IF L&D Amsterdam Pirates (Amsterdam)
Dwayne Kemp IF DOOR/Neptunus (Rotterdam)
Stijn van der Meer IF UVV (Utrecht)
Outfield
Wesley Connor OF L&D Amsterdam Pirates (Amsterdam)
Shaldimar Daantji OF DOOR/Neptunus (Rotterdam)
Bryan Engelhardt OF Corendon Kinheim (Haarlem)
Bas de Jong OF L&D Amsterdam Pirates (Amsterdam)
Rafael Jozefa OF DOOR/Neptunus (Rotterdam)
Danny Rombley OF UVV (Utrecht)
Staff
Brian Farley Manager
Steve Janssen Pitching Coach
Wim Martinus Coach
Tjerk Smeets Hitting Coach
Ben Thijssen Coach
Pepijn van Ingen Athletic Trainer
Ton Meiresonne Equipment Manager

STEMMEN ALL STAR GAME VANAF 25 JUNI
Er kan vanaf maandag 25 juni gestemd worden voor de All Star Game 2012 op sportcomplex de Paperclip van UVV in Utrecht. En
net als vorig jaar kunnen alle honkballiefhebbers in Nederland weer invloed uitoefenen op de samenstelling van de teams. Er kan
online gestemd worden op de website van de All Star Game. Deze vindt u op de website onder het logo van de All Star Game
(www.dmlb.nl)
De termijn om te kunnen stemmen sluit op zondag 22 juli. De stemming levert elf spelers per team op, de rest wordt aangevuld
door de coaching staf en de organisatie. De definitieve selectie voor de All Star Game zal op woensdag 25 juli bekend worden
gemaakt.
De All Star Game 2012 is op zondag 2 september op sportcomplex de
Paperclip van UVV in Utrecht. Het programma van die dag ziet er als volgt uit.
Om 13.30 uur begint de Homerun Derby. De beste slagmannen van de
hoofdklasse gaan onderling uitmaken wie zich de Homerun King van die dag
mag noemen. Om 14.15 uur volgen de teamintroducties en het volkslied. The
Ceremonial First Pitch zal zijn om 14.25 uur en om 14.30 uur is het: Play Ball.
Het begin van de derde editie van de All Star Game.
Kaarten worden verkocht via de site www.utrechtsehonkbaldagen.nl
Vorig jaar was de All Star Game ook in Utrecht. Deze tweede editie werd met
8-5 gewonnen door Team North. Manager Eelco Jansen ontving toen uit
handen van Tjerk Smeets de bijbehorende trofee (foto). Homerun King van die
dag was Bryan Engelhardt van Corendon Kinheim.

BEEBALL
BEE ON TOUR WINTER 2012-2013
Na het succes van vorig jaar gaat Mascotte Bee de aankomende winter weer On Tour door het hele
land zodat de BeeBallers in de winter periode ook lekker door kunnen ballen.We gaan op de zondagen
van november 2012 tot maart 2013 weer Indoor BeeBall toernooien plannen.Hieronder het schema met
de data en de clusters waarin we in elk geval graag een toernooi zouden willen organiseren.De
verenigingen die graag een indoor tournooi voor hun BeeBallers willen organiseren in de betreffende
clusters kunnen zich opgeven via info@beeball.nl
datum

cluster

cluster

11-nov

Brabant/ Limburg

Noord

18-nov

Midden NL

Noord Holland

25-nov

Amsterdam

Rotterdam

09-dec

Oost

Haarlem

13-jan

Utrecht

Den Haag

20-jan

Brabant/ Limburg

Noord

27-jan

Midden NL

Noord Holland

03-feb

Amsterdam

Oost

10-feb

Rotterdam

Haarlem

10-mrt

Utrecht

Den Haag

2012

2013

REGISTRATIES
VERLEENDE REGISTRATIES
Nr.
2079
8528
2344
5237
7665
2057

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

L.
D.
R.
T.
P.
D.M.

van

Naam
Broomans
Hoenselaar
Huijksloot
Sterkenburg
Veldman
Vermaat

Oude vereniging
Hilversum
Rooswijk
Beagles
TIW/Survivors
Rooswijk
Vennep Flyers

Nieuwe vereniging
Quick Amersfoort
Onze Gezellen
Urbanus
Caribe
Spaarnwoude
Flags

Speelsoort
SD
HB
BB
SD
SD
SH

VERLEENDE REGISTRATIES (doch in 2012 niet gerechtigd uit te komen in een team in de topsportcompetitie,
uitgezonderd de junioren/aspiranten)
Nr.
Naam
Oude vereniging
Nieuwe vereniging
Speelsoort
7619
Hr.
R.
Vales
Hawks
AdoLakers
HB

OPGEHOUDEN REGISTRATIES
Nr.
1261
1590

Hr.
Hr.

D.G.
R.

Naam
Reurings
Rosario Lopez

Oude vereniging
Centrals
Volewijckers

Nieuwe vereniging
Speelsoort
Nieuwegein Diamonds SH
DSS
HB

WEDSTRIJDZAKEN
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
•
Aanstellingen softbal: http://www.knbsb.nl/la/referees.php?FID=3

WAARNEMINGEN WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Schiedam: wedstrijdsecretariaat honkbal is van 28 juni tot en met 21 juli afwezig. Voor zaken die niet kunnen wachten kunt u
mailen naar wedstrijdsecretariaat_softbal@svhv-schiedam.nl.
Domstad Dodgers: wedstrijdsecretariaat wordt waargenomen van 7 juli tot en met 26 augustus door Ellis de Ruiter:
sofbal.domstad@gmail.com.
The Braves: wedstrijdsecretariaat senioren wordt waargenomen van 7 tot en met 14 juli door de wedsecretaris jeugd: Theo
Walthie, 06-83694282, wedsecjgd@braves.nl.

COMMISSIE STRAFZAKEN
UITSPRAKEN COMMISSIE STRAFZAKEN
Alle correspondentie voor de Commissie Strafzaken (waaronder scheidsrechtersrapporten en verweerschriften) dient binnen twee
maal 24 uur te worden gezonden naar: Commissie Strafzaken KNBSB, Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein of via e-mail:
competitie@knbsb.nl
STRAFFEN GAAN DIRECT IN
De Commissie Strafzaken kan op elke dag van de week uitspraak doen. Schorsingen gaan de volgende dag in. De uitspraken zijn
vanaf 09.30 uur telefonisch (030-7513650) bij de administratie van het bondsbureau te verkrijgen. Ook worden de uitspraken direct
daarna op de site van de KNBSB gepubliceerd.
De uitspraken worden per mail verzonden naar het verenigingssecretariaat en per post naar de “gestrafte”.
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.

2012/060

I. Royer
Yellow Rangers
(lid nr 121)

Ingaande 29-06-2012 de heer Royer het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende
wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Yellow Rangers 2 bindende
wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast gedrag jegens de scheidsrechter, te weten het
trekken van een streep met de knuppel na een geworpen bal (feitcode 2), tijdens de op 21 juni
2012 gespeelde wedstrijd Yellow Rangers - Vos Cardinals.
Kosten: € 46,00
Behandeld door: mr. A. Stevens (voorzitter), mr. T. Felix (secretaris), N. v/d Kamer, P. v
Geijlswijk, S. Nypels.

2012/059

S. Visser
HCAW
(lid nr 1138)

Ingaande 29-06-2012 de heer Visser het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende
wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van HCAW 1 bindende wedstrijd
heeft gespeeld, wegens het demonstratief neergooien van spelmateriaal, te weten een helm
(feitcode 28), tijdens de op 25 juni 2012 gespeelde wedstrijd Pirates - HCAW.
Kosten: € 46,00
Behandeld door: mr. A. Stevens (voorzitter), mr. T. Felix (secretaris), N. v/d Kamer, P. v
Geijlswijk, S. Nypels.

2012/058

Ingaande 29-06-2012 de heer Kock het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende
J. Kock
wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Quick Amersfoort 4
Quick Amersfoort
bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het duwen van een tegenstander (feitcode 25),
(lid nr 805)
tijdens de op 20 juni 2012 gespeelde wedstrijd Quick Amersfoort - HCAW 2.

Kosten: € 46,00
Behandeld door: mr. A. Stevens (voorzitter), mr. T. Felix (secretaris), N. v/d Kamer, P. v
Geijlswijk, S. Nypels.

Ingaande 29-06-2012 de heer Muzo het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende
wedstrijden tot het moment dat het eerste herenhonkbalteam van Hoofddorp Pioniers 2
bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens ongepast (provorcerend) gedrag jegens de
scheidsrechter, te weten het aantikken van de helm (als compliment na een call) (feitcode 2),
tijdens de op 19 juni 2012 gespeelde wedstrijd Neptunus - Pioniers.
2012/057

J. Muzo.
Hoofddorp
Pioniers
(lid nr 155)

Gedaagde was het niet eens met een call van de scheidsrechter. Naar eigen zeggen heeft
gedaagde zijn helm aangetikt als "compliment" om te laten blijken dat hij het niet eens was
met de beslissing. De Commissie kwalificeert dit gedrag als ongepast en provorcerend.
Kosten: € 46,00
Behandeld door: mr. A. Stevens (voorzitter), mr. T. Felix (secretaris), N. v/d Kamer, P. v
Geijlswijk, S. Nypels.

Klacht wegens het laten spelen van een niet-lid is ontvankelijk verklaard.
2012/056

Sparta/Feyenoord

2012/055

Ban-Topa

Verweertermijn eindigt op 20 juli 2012.

Klacht wegens het laten spelen van een niet-lid is ontvankelijk verklaard.

2012/054

L. Tromp
Alcmaria Victrix
(lid nr 1120)

Verweertermijn eindigt op 20 juli 2012.

De strafzaak tegen de heer Tromp te seponeren. wegens onvoldoende redenen tot het nemen
van verdere maatregelen.
Kosten: Geen
Behandeld door: mr. A. Stevens (voorzitter), mr. T. Felix (secretaris), P. v Geijlswijk, S.
Nypels.
Ingaande 29-06-2012 de heer Jones te schorsen voor alle activiteiten binnen de KNBSB voor
een periode van één jaar en zes maanden (1,5 jaar) en dat hiervan een periode groot zes
maanden (0,5 jaar) voorwaardelijk wordt opglegd met een proeftijd van één jaar. De proeftijd
gaat in op het moment dat de onvoorwaardelijke straf volledig ten uitvoer is gelegd.
Deze straf wordt opgelegd wegens gewelddadig optreden jegens de scheidsrechter, te weten
het opzettelijk slaan, waarbij de scheidsrechter wordt geraakt op zijn masker (feitcode 10),
tijdens de op 21 juni 2012 gespeelde wedstrijd Yellow Rangers - Vos Cardinals.

2012/053

C. Jones
Yellow Rangers
(lidnr 111)

Gedaagde was het kennelijk niet eens met een call van de scheidsrechter. Nadat hij zich had
losgetrokken van zijn teamgenoten - die hem probeerde tegen te houden - heeft gedaagde in
de richting van de scheidsrechter geslagen en hem daarbij ook geraakt op het masker. Nu
gedaagde door het ingrijpen van zijn teamgenoten voldoende gelegenheid heeft gehad tot
bedaren te komen doch hij deze kans niet heeft gegrepen, acht de Commissie de
bewezenverklaarde gedraging zeer ernstig.
Een eventueel in te stellen beroep heeft geen schorsende werking.
Kosten: € 46,00
Behandeld door: mr. A. Stevens (voorzitter), mr. T. Felix (secretaris), N. v/d Kamer, P. v
Geijlswijk, S. Nypels.

