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Nieuwsbrief
Nieuwsbrief nummer 1
Als we zo naar buiten kijken, gaan we de goede kant op.
Het zonnetje schijnt al lekker, maar de vorst zit nog in de
grond. Hierdoor ziet het er nog niet helemaal goed uit voor
de aankomende periode. Zin er in hebben we al wel!
Succes met de oefenwedstrijden.

Renee Elshof
Jeroen Bockweg

5 cm
------------------ onderzijde shirt
Windbreaker voorbeeld
------------------ mouwinzet
10cm

Kleding, deel 3
Na de extra kleding pasdag op 4 en 5 maart, komt er 30
maar nog een laatste kans. Op de dag van de clinic voor de
honkbalscheidsrechters is er vanaf 17:00 uur nog één keer
de mogelijkheid om kleding te passen en mee te nemen. De
betreffende scheidsrechters zijn hier reeds voor benaderd.
Nummer bewaking (lijst met alle nummers) gaat via het
bondsbureau.

Mouwnummers (t.g.v.
honkbalscheidsrechters) op
de zwarte shirts en
windbreakers (herhaling)
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

Scorercursus A van start bij
de Bedrocks
Zaterdag, 22 januari, is Ger van Dongen begonnen aan een
Scorer A cursus in Emmen.
Vanwege de afstand wordt deze niet gehouden op 4
avonden, maar op 2 zaterdagen.
Naar aanleiding van de cursus is er een stukje in de pers
verschenen, wat door Emmen aan de cursisten is
rondgestuurd.

Bij Soft & Honkbalvereniging Bedrocks in Emmen ging
zaterdag in samenwerking met cluster Noord van de KNBSB
een scorercursus A van start.
Het doel van deze opleiding is het aantal officiële scorers
binnen de vereniging uit te breiden.
Bij elke officiële Soft en Honkbalwedstrijd is het immers
verplicht een scorekaart bij te houden.

Op een scorekaart worden bij een wedstrijd van beide teams
onder meer de slagvolgorde, de gescoorde punten, het
aantal nullen, maar ook het volledige verloop van de
wedstrijd aan het papier toevertrouwd
Het doel van deze administratie is om bijvoorbeeld ook bij
onderbreking of staking van een wedstrijd of protesten, een
volledig beeld te hebben van de situatie op dat moment.
Zo is door middel van diverse tekens op de scorekaart af te
lezen wie er aanslag is, op welke wijze de slagman op de
honken komt, in welk gedeelte van het veld de geslagen bal
terecht kwam, het aantal honkslagen enz.
Ook voor een coach zijn deze gegevens tactisch van
belang, bijvoorbeeld bij de opstelling van zijn team bij een
bepaalde slagman van de opponent.
Bij een juiste verslaglegging op het scoreblok zal het
wedstijdverloop en de diverse persoonlijke prestaties af te
lezen zijn.
Deze gegevens kunnen vervolgens in team en persoonlijke
statistieken worden verwerkt.
De opleiding die wordt gegeven door internationaal scorer
Ger van Dongen duurt een aantal zaterdagen, waarna het
examen volgt.
De cursisten vatten de eerste dag samen als zeer pittig,
waarbij van Dongen opmerkte dat als men het eenmaal
onder de knie heeft, het officiële scoren eigenlijk het mooiste
is van de soft en honkbalsport.
Het bestuur van Bedrocks heeft opleidingen hoog in het
vaandel staan en zal ook nog een scheidsrechtersopleiding
starten.
(overgenomen van: http://www.nieuwsemmen.com/)

Internationale lijst Honkbal
De internationale lijst voor het seizoen 2011 ziet er als volgt
uit: Winfried Berkvens, Johan Brandsma, Rutger Druijve,
Fred Groenewegen, Peter Gulickx, Henri Heijningen, Olav
Steijger,
Jac Vrij, Roy van de Wateringen.

Samenwerking KNBSB en
CEB
De samenwerking tussen de KNBSB en de CEB in het
kader van “opleiding Europese scheidsrechters” gaat een
vervolg krijgen in het seizoen 2011. Dit houdt o.m. in dat we
twee scheidsrechters vanuit Europa zullen deelnemen aan
het WPT. De Nederlandse scheidsrechters kunnen
uitgenodigd worden in dergelijke toernooien binnen Europa.
In het weekend van 26 en 27 maart geeft Winfried Berkvens
namens de CEB een clinic in Polen voor Poolse
honkbalscheidsrechters.

Verbaal geweld
Vooraf aan de competitie zal aan de verenigingen worden
gecommuniceerd dat scheidsrechters de opdracht
meekrijgen om strenger op te treden bij verbaal geweld. De
laatste seizoenen is er een toenemende mondelinge
agressie waarneembaar waarin de K….woorden hun
weerga niet vinden. De KNBSB is van mening dit een halt
moet worden toegeroepen. De officials zijn in deze de
aangewezen persoon om op te treden.
Waarschuwen is niet meer genoeg, directe veldverwijdering
zal plaats vinden.

Clinic honkbal
Clinic woensdag 30 maart: m.m.v. Tjerk Smeets. Hebt u al
mail verzonden dat u aanwezig bent?
renee.elshof@knbsb.nl als dit nog niet gebeurd is. De
broodjes staan klaar als je besteld hebt.
Ook zullen de nieuwe spelregels e.d. worden besproken

Internationale aanstellingen
Honkbal
T.C
European Cup, Amsterdam:
Fred van Groningen
European Cup, Parma:
Paul Bokern
European Cup Q, Athens:
Jan Esselman
European Cup Q, Attnang:
Jan Kuipers
European Championship Q, Barcelona:
Paul Bokern
European Championship Cadets, Brno/Trebic:
Jan Esselman
Umpires
European Cup A, Amsterdam:
Fred Groenewegen
Olav Steijger
European Cup A, Parma:
Henri van Heijningen
European Championship Q, Antwerp:
Winfried Berkvens
European Championship Juniors, Gijon:
Nnb
European Championship Cadets, Brno/Trebic:
Roy v.d. Wateringen

Nieuw initiatief
Binnen de WOO is een Level 4 cursus ontwikkeld voor
honkbalscheidsrechters en softbalscheidsrechters. Deze
nieuwe cursus is bedoeld voor scheidsrechters die doorgaan
naar de hoogste klassen van honkbal en softbal en
scheidsrechters die internationale wedstrijden gaan leiden.
Onderdelen die op het programma staan zijn o.a.
Mentale weerbaarheid – Faalangst – Concentratie –
Voorbereiding op "grote" wedstrijden – Tactische en
technische aspecten van het softbal en honkbal –
Ervaringen uit het verleden.
Bekende namen die hun opwachting maken zijn: Robert
Eenhoorn en Craig Montvidas.

Softbalactiviteiten
Het seizoen 2011 staat bijna voor de deur maar we hebben
dit jaar ook alweer een aantal evenementen achter de rug.
Zoals:
-

Indoor Cup te Schiedam
Diverse oefenwedstrijden met de selectie teams in
de Sporthallen Zuid te Amsterdam
Right To Play Future Stars toernooi
Weekend van de National team show case waar
ook workshops werden gehouden voor en door
officials
En niet te vergeten de jaarlijkse umpire clinic
tijdens het BUBS-weekend.

Oefenwedstrijden
Oefenwedstrijden selectie
speelsters
Zoals we de afgelopen jaren gewend zijn werden ook dit
jaar in de Sporthallen Zuid te Amsterdam oefenwedstrijden
gespeeld door de selectie speelsters van het A-team en de
jeugd selecties. Ook hier kreeg ik het verzoek voor deze
wedstrijden scheidsrechters te leveren. Verschillende
scheidsrechters hebben hier hun medewerking aan
verleend. Hiervoor dank aan hen namens mij en de
begeleidings staf van het NL-team. Het waren weer mooie
oefenmomenten.

Right To Play Future Stars
toernooi
In het weekend van 12 en 13 februari werd in de Sporthallen
Zuid te Amsterdam het Right to Play Future Stars toernooi
gehouden. Ook hier hebben weer een aantal
scheidsrechters aan deelgenomen.

Team Show Case weekend
Tijdens dit weekend 26 en 27 februari waren er diverse
activiteiten georganiseerd voor speelsters, coaches en
officials. Een van de workshops werd gehouden door
Dianna Verhoef (oud speelster van het NL-team) met als
onderwerp Communicatie. Bij deze workshop was een
aantal scheidsrechters aanwezig en deze hebben het e.e.a.
betreffende communicatie op gestoken. Op de zondag
werden er twee sessies gehouden over spelregels en
samenwerking tussen spelers, coaches en scheidsrechters.
Deze sessies zijn druk bezocht (1ste +/- 44 en de 2de 25
personen) en stonden onderleiding van Carolien
Stadhouders die dit met passie kan doen. Alle deelnemers
waren 1,5 uur geboeid. Helaas was de opkomst van
(nieuwe/aankomende) scheidsrechters tijdens dit leerzame
weekend minimaal. Volgende keer beter hoop ik.

Clinic 2011
Tijdens het BUBS weekend 18 en 19 februari is de jaarlijkse
clinic gehouden voor de scheidsrechters. In de ochtend
sessie is gesproken over de spelregeltest en werd de
methodiek behandeld. Voor de laatste drie kwartier voor de
lunch hadden we de scorers (die ook aanwezig waren voor
hun overleg) uitgenodigd om met elkaar over diverse
onderwerpen zoals bijvoorbeeld tekens te praten om een
nog betere samenwerking te krijgen. Ook heeft Linda
Steijger uitleg gegeven over het TAS programma. Mijn dank
daarvoor, het was een zeer duidelijke en begrijpelijke uitleg.
s’Middag hadden we de praktijk in een sporthal te Uddel. Dit
onderdeel stond onder leiding van Bob Krijnen en vijf Jong
Oranje-speelsters assisteerden bij het praktijk onderdeel:
Lynn Dollekamp, Floor van Dijk, Amber Krijgsman, Jenna
van Rijen en Marit van Vulpen namen op zaterdag 19
februari deel aan een praktijkdag voor (landelijke)
scheidsrechters in een sporthal in Uddel. Door de deelname
van de Jong Oranje-speelsters konden de scheidsrechters
zich volledig concentreren op hun scheidsrechteren in plaats
van zelf als speler deel te nemen aan situaties. De
aanwezigheid van de vijf speelsters werd door de
scheidsrechters zeer gewaardeerd en alles was prima
geregeld. Mijn dank gaat nogmaals uit naar Bob voor de
geweldige praktijk clinic die hij voor ons heeft verzorgd.

Respect door Respect

Albert Jung

Bureau zaken

Tijdens het BUBS weekend op de zondag morgen heeft
Albert Jung uit handen van de bestuurder official zaken Frits
Mulder het bondsonderscheidingsteken ontvangen.
Albert nogmaals gefeliciteerd!

Zoals jullie weten staat ons mobiele nummer overal vermeld.
Met dit nummer geeft de afdeling competitiezaken een stuk
service naar de officials en naar de verenigingen.
Voor de officials zijn we, buiten de normale kantooruren,
bereikbaar in geval van calamiteiten.
Verenigingen melden op dit nummer als bijvoorbeeld een
wedstrijd is afgelast.
Het is dus zeker niet de bedoeling om vragen te stellen
zoals:
•
Wat is het telefoonnummer van mijn collega?
•
Wat is het adres van het veld?
•
De wedstrijd gaat waarschijnlijk afgelast
worden……
•
Ik heb er iemand uitgestuurd……

Het kan iedereen een keer gebeuren: stel dat je niet kan,
terwijl je bent aangesteld, dan mag je je tot donderdag via
de mail afmelden bij Renee, daarna kan dit niet meer per
mail, maar moet er gebeld worden. Hierdoor weten we
zeker dat je afmelding verwerkt wordt.

Tenslotte
Via deze Nieuwsbrief wil ik graag nog wat afspraken op een
rijtje zetten:
•
Zorg dat je je optimaal voorbereidt op de wedstrijd
door er serieus naar toe te leven
•
Zorg dat je 1 uur voor aanvang van de wedstrijd
aanwezig bent
•
Maak afspraken met je collega en eventuele scorer
•
Tijdens de wedstrijden ben je gekleed conform de
voorschriften
•
Toets de gebeurtenissen in de wedstrijd aan de
spelregels
•
Je bent verantwoordelijk voor een reglementair
verloop van de wedstrijd
•
Straal autoriteit uit zonder autoritair te zijn
•
Zorg voor een correcte afhandeling van de
formaliteiten
•
Blijf na afloop van de wedstrijd niet te lang hangen
•
Je draagt geen uniform als toeschouwer
•
Deelname aan toernooien altijd melden, zeker als
je naar het buitenland gaat!
Als laatste wens ik jullie allemaal een heel plezierig en
succesvol seizoen 2011!
Commissioner Officials Sofball
Bert Loggen

Afgelopen jaar waren er weinig afmeldingen, dit komt
waarschijnlijk door het gewend zijn aan de
beschikbaarheidpagina en door het drie weken van te voren
publiceren van de aanstelling. Hopelijk zet dit zo door.

Op de KNBSB site is diverse informatie voor officials
samengevoegd:
http://www.knbsb.nl/nw/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=30&Itemid=311&lang=nl

