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Met grote leedwezen stelt het bondsbestuur u in kennis van het overlijden op 20 december van
DERRYCK ROBERT VRIESE
Derryck werd 51 jaar.
Vanaf 1996 was hij actief bij Flying Petrels als coach en clubscheidsrechter.
Derryck was bondsscheidsrechter honkbal vanaf 2003. Helaas moest hij in 2009 stoppen, nadat hij hard geraakt
was door een bal tijdens het uitoefenen van zijn hobby. Door een infectie heeft hij het scheidsrechteren niet meer
kunnen oppakken.
Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Namens het bondsbestuur:
Bob Bergkamp, voorzitter

Ruurd Koopmans, secretaris

KERST EN NIEUWJAAR
Het bondsbestuur en de medewerkers van de KNBSB wensen u goede feestdagen en een gezond 2011.

INSCHRIJVEN WEDSTRIJDSPORTTEAMS
Aan alle secretariaten zijn de gegevens gestuurd die nodig zijn voor het inschrijven van de teams en de verwijzingen naar de
reglementen en matrixen.
Het inschrijven van de wedstrijdsportteams, inclusief jeugdteams, kan t/m zondag 9 januari 2011.

STAR AWARDS
De jaarlijkse uitreiking van de diverse KNBSB prijzen, de Star Awards, vindt plaats op 22 januari 2011 ‘s middags in het Huis van
de Sport te Nieuwegein. Noteer deze datum vast in uw agenda.

REGLEMENTSWIJZIGINGEN BONDSRAAD KNBSB 11 DECEMBER 2010
De Bondsraad heeft op 11 december de volgende reglementswijzigingen aangenomen:

Artikel 4.2 in het Reglement van Wedstrijden Topsport
1. Aan wedstrijden, uitgeschreven of goedgekeurd door het daartoe bevoegde orgaan van de bond voor teams ingeschreven voor deelneming aan
seniorencompetities, mag slechts worden deelgenomen door personen die:
a. …
b. …
c. I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. Softbal: buitenlander, mits deze buitenlander zich uiterlijk twee werkdagen voor de eerste juli bij het BB heeft laten registreren en aan de
overige daarvoor door het BB vastgestelde vereisten is voldaan, en met dien verstande dat voor een buitenlandse speler bovendien en
onverminderd het in artikel 4.5 bepaalde geldt, dat per team spelend in de topsport maximaal slechts twee buitenlanders mogen
uitkomen. Indien meer dan één buitenlander per aangesloten vereniging wordt aangemeld voor het uitkomen voor een team dat speelt in
de topsportcompetitie, dient per buitenlander te worden aangegeven voor welk team hij zal uitkomen. Hij mag dan niet voor een ander
dan het opgegeven team uitkomen. Indien deze buitenlander heeft deelgenomen aan een of meer wedstrijden van de topsportcompetitie
en daarna in hetzelfde jaar is uitgekomen voor een door een buitenlandse organisatie uitgeschreven competitie, is hij niet langer
speelgerechtigd voor de topsportcompetitie in dat seizoen. Ingeval een aangesloten vereniging een buitenlander als hiervoor bedoeld
heeft laten registreren, mag deze buitenlander worden vervangen door een andere buitenlander, mits een verzoek tot registratie bij het
BB wordt ingediend uiterlijk twee werkdagen voor de eerste juli. De in eerste instantie geregistreerde buitenlander mag in dat
competitiejaar niet voor een andere aangesloten vereniging uitkomen. De vervangende buitenlander mag in dat competitiejaar niet reeds
voor een andere aangesloten vereniging zijn uitgekomen. De buitenlandse spelers die zich krachtens het bepaalde in artikel 4.2, lid
1.c.VI. twee werkdagen voor de eerste juli bij het BB hebben laten registreren, moeten voor 1 juli in een competitiewedstrijd van dat team
tenminste drie innings hebben gespeeld. Wordt meer dan één buitenlander opgegeven voor een team, dan geldt dat voor wedstrijden in
de Nederlandse competitie, dat slechts één van deze buitenlanders als werper of achtervanger mag optreden. Indien één van de
buitenlanders lopende het seizoen wordt uitgeschreven als lid van de KNBSB, dan is het de andere voor dat team aangemelde
buitenlander toegestaan om als werper of achtervanger op te treden, mits voldaan is aan de overige punten van dit artikel.
Buitenlanders die onafgebroken vijf jaar in de Nederlandse competitie hebben gespeeld, worden als Nederlander beschouwd.

Artikel 4.5 in het Reglement van Wedstrijden Topsport
1. …
2. Een registratiemededeling als in artikel 4.5, lid 1, bedoeld, zal door het BB niet worden geaccepteerd zolang de betrokkene niet heeft voldaan aan
zijn (haar) contributieverplichtingen tegenover de vereniging die hij wenst te verlaten. Eventuele contributieschuld van de betrokkene wordt echter
alleen dan door het BB erkend, indien bij de vaststelling der contributie en de pogingen tot inning daarvan de reglementaire bepalingen van
desbetreffende aangesloten vereniging in acht zijn genomen of wanneer door deze vereniging de betrokkene overeenkomstig de reglementaire
bepalingen van die vereniging van zijn (haar) lidmaatschap vervallen is verklaard. Voor leden van 18 jaar en ouder wordt de registratie
contributieschuld vastgelegd door de KNBSB, met een termijn van drie kalenderjaren vanaf de melding, tot het moment dat deze is ingelost aan
de betrokken vereniging.
In de periode na 15 juni van elk jaar kunnen verenigingen geen nieuwe spelers meer aan een team laten deelnemen die in het vorige of het
huidige competitiejaar zijn uitgekomen voor een buitenlandse organisatie, tenzij zij, in het bezit zijnde van een Nederlands paspoort, sinds 1
november voorafgaande aan dat competitiejaar als spelend lid voor de vereniging geregistreerd staan.
Het BB kan hierop aan voormalige profspelers, die gerechtigd zijn in een nationale selectie uit te komen, dispensatie verlenen.
Personen die in het buitenland spelen of gespeeld hebben en die zich bij de KNBSB als speler willen laten registreren, zullen - ongeacht hun
nationaliteit - bij hun komst of terugkomst in Nederland in het bezit moeten zijn van een goedkeurende verklaring van de buitenlandse organisatie
van het land waarin zij woonachtig waren voordat zij aan de Nederlandse competitie kunnen deelnemen. Buitenlanders zullen voor ieder honkbalof softbalseizoen slechts voor één Nederlandse vereniging kunnen worden geregistreerd, hetgeen betekent dat zij na die registratie niet meer van
vereniging kunnen veranderen. Indien een dergelijke verklaring niet door de betrokken buitenlandse organisatie binnen vier weken na aanmelding
van de speler bij de KNBSB is afgegeven, zal het BB zelfstandig een beslissing nemen over de al dan niet speelgerechtigdheid van degene die
zich heeft aangemeld.
3. …
4. …

Artikel 5.1 in het Reglement van Wedstrijden Topsport
1. …
2. vervallen

Artikel 4 in het Reglement van Wedstrijden Topsport Jeugd, softbal
SPEELVELD
Junioren- en cadettencompetitie
Het speelveld in deze competities is gelijk aan het speelveld in de seniorencompetities, m.u.v.:
a. Werpafstand cadetten 12.20 meter
b. Werpafstand junioren 13.11 meter

Artikel 2 in het Reglement van Wedstrijden Topsport Jeugd, softbal
LEEFTIJDEN
b. Cadetten zijn teams van speelsters tot en met 15 jaar;
c. Junioren zijn teams van speelsters tot en met 21 jaar.

Artikel 6 in het Reglement van Wedstrijden Topsport Jeugd, softbal
SPEELBALLEN
a. In een wedstrijd moet altijd met een en dezelfde soort bal, die voldoet aan het gestelde in de spelregels softbal, worden gebruikt.
b. In de cadettencompetities wordt met een 11 inch bal gespeeld.
c. In de juniorencompetities gelden de in de officiële spelregels opgenomen bepalingen.

Artikel 4.5 in het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport
1. …
2. Een registratiemededeling als in artikel 4.5, lid 1, bedoeld, zal door het BB niet worden geaccepteerd zolang de betrokkene niet heeft voldaan
aan zijn contributieverplichtingen tegenover de vereniging die hij wenst te verlaten. Eventuele contributieschuld van de betrokkene wordt echter
alleen dan door het BB erkend, indien bij de vaststelling der contributie en de pogingen tot inning daarvan de reglementaire bepalingen van
desbetreffende aangesloten vereniging in acht zijn genomen of wanneer door deze vereniging de betrokkene overeenkomstig de reglementaire
bepalingen van die vereniging van zijn lidmaatschap vervallen is verklaard.
Voor leden van 18 jaar en ouder wordt de registratie contributieschuld vastgelegd door de KNBSB, met een termijn van drie kalenderjaren vanaf
de melding, tot het moment dat deze is ingelost aan de betrokken vereniging.
3. …

Artikel 7 in het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport Jeugd
WEDSTRIJDDUUR
Bij wedstrijden geldt dat de lopende inning wordt afgemaakt, tenzij de thuisspelende vereniging voorstaat of in de gelijkmakende inning voor komt.
Bij het spelen van een “dubbel” geldt een pauze van 15 minuten.
Bij "meerkampen op één dag" gelden met betrekking tot de wedstrijdduur de bepalingen als bij "dubbels".
a. Pupillen
1.
1e klasse: Een dubbel van ten hoogste vier innings, waarbij er per wedstrijd na 75 minuten geen nieuwe inning wordt begonnen.
2.
2e klasse: Een dubbel van ten hoogste drie innings, waarbij er per wedstrijd na 60 minuten geen nieuwe inning wordt begonnen.
3.
3e klasse: Een enkele wedstrijd van ten hoogste zeven innings, waarbij er na 90 minuten geen nieuwe inning wordt begonnen.

Artikel 8 in het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport Jeugd, honkbal
Topklasse aspiranten en junioren
a. Werpers en achtervangers t/m 14 jaar
1. Een werper tot en met 14 jaar mag maximaal 75 ballen in één wedstrijd werpen en hij moet daarna tenminste vier keer 24 uur volle rust
hebben. Vervolgens geldt een rust van twee dagen bij maximaal 40 ballen en drie dagen rust bij maximaal 60 ballen. De coaches zien erop
toe, dat het maximum niet wordt overschreden en zullen hiertoe vijftien worpen voor het maximum de scheidsrechter waarschuwen. Slechts
doordat de pitcher de lopende slagman mag afmaken, kan het maximum aantal pitches worden overschreden.
2. …
3. …
4. …
5. …
b. Werpers en achtervangers t/m 18 jaar
1. Een werper van 15 of 16 jaar mag maximaal 90 ballen op één dag werpen, een werper van 17 of 18 jaar maximaal 100 ballen en hij moet
daarna tenminste vier keer 24 uur volle rust hebben. Vervolgens geldt een rust van twee dagen bij maximaal 50 ballen en drie dagen rust bij
maximaal 75 ballen. De coaches zien erop toe, dat het maximum niet wordt overschreden en zullen hiertoe vijftien worpen voor het maximum
de scheidsrechter waarschuwen. Slechts doordat de pitcher de lopende slagman mag afmaken, kan het maximum aantal pitches worden
overschreden.
2. …
3. …
4. …

Artikel 5 in het Reglement van Wedstrijden BeeBall

SLAGHOUTEN
Een knuppel moet rond zijn.
a Rookie League knuppel van aluminium of hout met een diameter van maximaal 57 mm, lengte maximaal 30 inches
b. …

Artikel 8 in het Reglement van Wedstrijden BeeBall

BEPALINGEN BEEBALLCOMPETITIE
Rookie League en Major League
a. …
b. ….
1. BeeBall Rookie League
…
2. BeeBall Major League
a. De slagman krijgt drie pogingen om op een coach-pitch lang te slaan. Lukt dit niet, dan volgt één herkansing op een coach-pitch kort. De
begeleider dient de bal onderhands te tossen vanaf een veilige afstand op een plaats tegenover de thuisplaat.
b. Een honkloper mag zijn honk pas verlaten, nadat de bal is geslagen.
c. Het spel is bevroren als de honkloper(s) geen poging meer doen om verder te komen. De bal wordt overgedragen aan de begeleider van de
aanvallende partij.
d. Er wordt gewisseld als alle spelers van de slagpartij hebben geslagen plus één extra slagman, waarbij de extra slagman zelf ook kan scoren.
e. De slagbeurt eindigt in dit geval als de honklopers zijn bevroren
Toelichtingen:
De coach-pitch dient door de scheidsrechter te worden beoordeeld en door de achtervanger in volledige bepakking (zie artikel 10.4) te worden
ontvangen.
Bij de derde slagpoging tellen de gebruikelijke regels t.a.v. foutslagen. Een fout geslagen bal resulteert in dit geval dus in een hernieuwde derde
slagpoging.

Artikel 10 in het Reglement van Wedstrijden BeeBall

BESCHERMING VAN SPELERS
a.
b.
c.
d.

Jongens die Major League spelen zijn verplicht een cup te dragen.
…
…
…

In de Rookie League wordt het dringend geadviseerd.

TRY-OUT TOPSPORT JUNIOREN SOFTBAL REGIO HAARLEM
Afgelopen jaren hebben verschillende Haarlemse Topsport Jeugdteams meegedaan aan de Topsport competitie en ook voor
seizoen 2011 is er weer een Haarlems Topsport Junioren team ingeschreven.
Door middel van een try-out willen we graag een brede selectie maken van talentvolle speelsters uit regio Haarlem. Geselecteerde
speelsters blijven lid van hun eigen vereniging en kunnen daarnaast meespelen en trainen met het “Haarlems team”, uiteraard in
onderling overleg met de verenigingen.
De Topsport Junioren competitie wordt op zondag gespeeld en het betreft speelsters met geboorte jaren `90 t/m 95 en eventueel
`96. Kan je die dag niet maar wil je wel graag meedoen, meld je dan toch aan, zoeken wij voor een oplossing
De try-out zal gehouden worden op zondag 24 januari in de van Turnhouthal in het Nolhoutkampsportpark van 10.00 tot 12.00 uur.
Informatie en aanmelden kan bij: Eric de Vries 06-14779375 eric.de.vries@hotmail.com of Hélène Angermann 06-22856630
anger006@planet.nl.
Aanmeldingen kunnen zowel door de verenigingen als individuele speelsters worden gedaan.

2E RIGHT TO PLAY FUTURE STARS SOFTBALL TOURNAMENT 2011 NOG INTERNATIONALER
In de vorige aankondiging over de tweede editie van het Right To Play Future Stars Softball Tournament stond al te lezen dat het
evenement in februari volgend jaar een internationale status heeft! Bekend was al dat uit Tsjechië twee jeugdploegen naar
Amsterdam komen, maar nu is er ook een bevestiging dat er een team uit Engeland zal deelnemen. Hierdoor is het deelnemersveld
op zeven gekomen, want van Nederlandse zijde zijn er vier Jong Oranje Wit-teams van de partij. Binnenkort zal het speelschema
bekend worden gemaakt.
In februari van dit jaar werd het Right To Play Future Stars Softball Tournament met succes gelanceerd. Een tweedaags indoorevenement, waarop de organisatie met een goed gevoel terugkeek. In het weekeinde van zaterdag 12 en zondag 13 februari 2011
vormt de grote hal 1 van de de Amsterdamse Sporthallen Zuid wederom het decor voor de tweede editie van het Right To Play
Future Stars Tournament.
Voor de speelsters van Jong Oranje Wit maakt het toernooi deel uit van het selectieproces op weg naar het Europees
Kampioenschap in augustus in het Belgische Deurne. Net als dit jaar staan de wedstrijden weer onder leiding van landelijke
umpires en official scorers.
De internationale humanitaire organisatie Right To Play is ook nu weer aan het toernooi verbonden. In juni 2009 werd het
Nederlands Softbal Team ambassadeur van deze organisatie in navolging van een lange lijst van (internationale) top-sportatleten.
Right To Play verbetert met sport- en spelprogramma's de levens van kinderen in de meest achtergestelde gebieden ter wereld met
de achterliggende gedachte dat sport en spel krachtige instrumenten zijn die bijdragen aan fysieke en sociale ontwikkeling, vrede,
gezondheid en onderwijs.

NATIONAL TEAM SHOWCASE - OPEN DAG ORANJE SOFTBAL
In het weekeinde van zaterdag 26 en zondag 27 februari 2011 kan iedereen een kijkje nemen in de keuken van de Nederlandse
Dames Softbal Teams, van het A-team tot en met Jong Oranje (junioren en cadetten-leeftijd). In de Amsterdamse Sporthallen Zuid
is dan een 'Open House Weekend'.
De tweedaagse National Team Showcase is bestemd voor iedereen die interesse heeft in softbal: speelsters, coaches en officials
van alle niveaus, maar zeker ook ouders en andere familieleden.
Tijdens de National Team Showcase zijn er verschillende workshops over pitching, catching, hitting, video-analyse en umpires.
Maar er komt ook een voedingsdeskundige en andere instructeurs hebben hun medewerking al toegezegd. Coaches kunnen in de
zaal meelopen met hun Oranje-collega's, notities maken en vragen stellen. De complete staf van de Nederlandse Softbal Teams is
aanwezig.
Het Nederlands A-team, Jong Oranje Rood en Jong Oranje Wit spelen bovendien een demonstratie indoor-wedstrijd. Het
Nederlands Softbal Team en haar coaches hebben voor niemand geheimen. Ervaar zelf hoe bepaalde strategiën of situaties
worden doorgenomen. Zie hoe er door Oranje wordt gewerkt, hoe bijvoorbeeld een training wordt opgezet. Kortom,
softballiefhebbers mogen dit weekeinde niet missen!

INSCHRIJVING VOOR WINTERTRAINING VOOR FUTURE STARS
Het succesvolle Future Stars programma wordt uitgebreid met een Winterprogramma. Op 1 februari a.s. wordt gestart met een
serie van 8 wekelijkse indoortrainingen in de PNH Hal van het Pim Mulier Sportpark in Haarlem. Ook dit nieuwe initiatief wordt
uitgevoerd door de Baseball Academy Kennemerland.
De trainingen zijn bedoeld voor de Future Stars van 2010 en nieuw gescout talent tijdens de afgelopen Winterschool. Maar ook
spelers die uitkomen in de Pupillen 1ste klasse en Aspiranten Topklasse kunnen zich aanmelden voor de eerste (proef)training op
dinsdag 1 februari. Deze laatste spelers krijgen dan na deze middag te horen van de technische staf of zij geselecteerd zijn om de
andere 7 trainingen ook bij te wonen. Het programma gaat door bij meer dan 20 aanmeldingen. Inschrijving sluit op 31-12-2010.
Kosten voor deelname: € 95,00. Instructeurs zijn o.a. Robin en Jersey van Doornspeek, Mervin Gario en anderen.
Klik hier voor meer informatie en het digitale inschrijfformulier.

JANTJE BETON
Jantje Beton is een organisatie die staat voor vrij, veilig en avontuurlijk buitenspelen. Veel kinderen spelen minder buiten dan ze
zouden willen. Oorzaken hiervan zijn onder andere een gebrek aan geschikte speelruimte, het ontbreken van kinderen om mee te
spelen en ouders die kinderen niet meer buiten (durven te) laten spelen. Goede speelruimte moet weer uitdagend en aantrekkelijk
zijn voor de kinderen uit de buurt. Hierbij werkt Jantje Beton lokaal samen met kinderen, ouders, bewoners, scholen en
verenigingen, gemeenten en gemeentelijke instellingen, woningbouwcorporaties en mogelijke financiers uit de wijk. Elk jaar in
maart collecteren honderden jeugdorganisaties aan de deur, tijdens evenementen en op straat. De verengingen die momenteel
mee doen met de collecte zien als grootste voordeel dat ze 50% van de opbrengst zelf mogen houden. Daarnaast levert de collecte
lokaal extra aandacht voor de verengingen op en brengen ze hiermee hun eigen sport onder de aandacht.
http://www.jantjebeton.nl/watdoenwe/Loterij

WINTERSCHOOL VOOR JUNIOREN EN SENIOREN (CLUSTER NOORD)
Bij voldoende animo zal er in het Cluster Noord een uniek en nieuw onderdeel starten in het opleidingsprogramma van de KNBSB.
Winterschool voor junioren en senioren (vanaf 16 jaar)!
De opzet is dezelfde als de winterschool voor de jeugd; alleen kan er nu ook door junioren en senioren gebruik worden gemaakt
van de mogelijkheid trainingen op hoog niveau te volgen, verzorgd door ervaren instructeurs.
Data: zaterdagen 15, 22, 29 januari en 12, 19 en 26 februari 2011 (voorbehoud)
Tijden: 10.00-11.30 uur of 11.30-13.00 uur
Locatie: Sportzaal De Kluut te Assen
Kosten: € 75,- p.p.
Inschrijving: Uiterlijk vrijdag 31 december 2010 via inschrijfformulier op de website KNBSB.
http://www.knbsb.nl/index.php?option=com_facileforms&Itemid=338
Minimum aantal deelnemers 33 per. Maximum aantal deelnemers: 36 pers. Meld je dus snel aan. Vol is vol!

VERLEENDE REGISTRATIES
Nr.
7457
9351
9357
9353
6816
9304
556
9355
9352
7725
9354
9356
9350
7726
9358

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

R.
M.R.
B.
T.B.
C.
L.J.
S.
C.
C.S.
C.B.
S.
N.
T.W.
T.
P.D.

den

den

Naam
Ambtman
Bakker
Bakkers
Breejen
Byrne
Finsy
Horst
Jansen
Olivacce
Polderman
Reijmer
Reijmer
Toornvliet
Verbeek van Mourik
Vijfvinkel

Oude vereniging
UVV
Sparta/Feyenoord
Sparta/Feyenoord
Sparta/Feyenoord
HCAW
Amsterdam Pirates
Quick Amersfoort
Sparta/Feyenoord
Sparta/Feyenoord
TIW/Survivors
Sparta/Feyenoord
Sparta/Feyenoord
Sparta/Feyenoord
Amsterdam Pirates
Sparta/Feyenoord

Nieuwe vereniging
Quick Amersfoort
Portland Poema's
Portand Poema's
Portland Poema's
Red Caps Leusden
UVV
Matchmakers
Portland Poema's
Portland Poema's
OVVO
Portland Poema's
Portland Poema's
Portland Poema's
OVVO
Portland Poema's

Speelsoort
HB
HB
HB
HB
HB
HB
SD
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB

Oude vereniging
Sparta/Feyenoord

Nieuwe vereniging
ADO

Speelsoort
HB

OPGEHOUDEN REGISTRATIES
Nr.
3744

Hr.

L.J.

Naam
Hersilia

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 http://www.knbsb.nl/index.php?option=com_facileforms&Itemid=203
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

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

Umpire Level 1 Honkbal
Rosmalen
Data: Theorie: donderdag 13 januari. Praktijk: 27 januari 2011
Tijden: 19.30 - 22.00 uur (onder voorbehoud)
Locatie: Groot Vlietlaan 61, 5245 PB Rosmalen, Praktijk: gymzaal Eimeren, Eimeren in ’s-Hertogenbosch (onder voorbehoud)
Docent: Olav Steijger
Santpoort (Inschrijving voorlopig alleen voor Terrasvogels honkbal leden) Wachtlijst beschikbaar.
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
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
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
Neptunus
Data: 13, 20, 27 en 30 (praktijk) januari, 3 februari, examen 10 februari 2011

Tijden: 19.30 - 22.00 uur, praktijk nog niet bekend
Locatie: Neptunus Business Lounge, Abr. Van Stolkweg 31 te Rotterdam, Praktijk n.n.b.
Docent: Jac Vrij
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 worden door de WOO later bekendgemaakt.
Scorer A
Neptunus
Data: Dinsdag 11, 18 en 25 januari, 1 februari 2011. Examen op 8 februari 2011
Tijden: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Neptunus Business Lounge, Abr. Van Stolkweg 31 te Rotterdam
Docent: Jan van der Sande
Schijndel (Inschrijving voorlopig alleen voor Starlights leden) Wachtlijst beschikbaar.
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 (deze cursus gaat door als er voldoende deelnemers zijn)
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

