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Nieuwsbrief
Nieuwsbrief nummer 2
De eerste helft van de competitie is al weer voorbij. Na een
droge maand april begon de maand mei zeer nat. Veel
afgelastingen in de eerste week, maar door extra inzet van
jullie zijn de meeste wedstrijden al weer ingehaald.
Nu zijn de temperaturen weer extreem droog. Dit betekent
dat je goed voor je zelf moet zorgen door genoeg te drinken.
Voorts wensen we ieder een goede zomer toe.
Renée Elshof
Jeroen Bockweg

KNBSB site
Op de KNBSB site is via een speciale link:
http://www.knbsb.nl/officials/ de informatie voor de officials
aangevuld met nuttige informatie.
Er is daar ook een document te downloaden voor nieuwe
bondsofficials. Ook voor de bestaande official is het altijd
goed om dit een keer door te lezen.

Binnen gekomen brief
Hallo collega scheidsrechter,
Toevallig heb ik 2 wedstrijden achter elkaar ongelukkigerwijs
meegemaakt dat ik er plotsklaps in mijn eentje ervoor stond.
De eerste betrof een rookie league wedstrijd en de tweede
een wedstrijd in de overgangsklasse. Nu ben ik niet snel
bang of onder de indruk, dus ik pak het dan alleen op, maar
het is toch niet de bedoeling. In totaal bij die 2 wedstrijden
had ik 4 run downs tussen 1 en 2, 2 keer gemist honk, een
moeilijk te beoordelen vangbal in het verre veld en een pickoff naar 2 door de catcher, die ik, doordat het zo close was,
in het voordeel van de loper heb gecalld.
Maar ja, de clubs verdienen natuurlijk wel beter, want die
ene man die niet uitgegeven wordt, die scoort wellicht net
dat ene punt.
Nu komt niemand zomaar niet, er is altijd een goede reden.
Ik wil en kan daar niet over oordelen.
Daarom een algemeen verzoek, in de vorm van een paar
tips:
1) Bij een op het laatste moment afzegging, doe dit
niet alleen via de mail naar de bond, maar bel het

2)

3)

mobiele nummer van Renee/Jeroen. Voicemail,
sms berichten, direct aan de lijn, zij ondernemen
altijd direct actie. Zet het telefoonnummer in je
telefoongeheugen, 06-53325915.
Log zelf één keer per week in als wedstrijdofficial
op de website van de bond. Op je
aan/afwezigheidrooster staat aan het begin de
laatste actuele stand van je aanstellingen.
Vanuit de homeplate kun je doorklikken naar het
wedstrijdschema. Je kunt met ctrl F eenvoudig op
je eigen naam zoeken.

In principe wordt iedereen goed geïnformeerd door Renee
en Jeroen over wijzigingen, maar er kan natuurlijk altijd een
kink in de kabel komen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking, met vriendelijke
groet,
Enrico Stoop.

Bereikbaarheid
Voor noodgevallen/zeer dringende zaken is de afdeling
competitiezaken, waaronder ook de officials vallen, buiten
kantooruren -tijdens de competitie- bereikbaar op:
06-53325915 0f via de mail: competitie@knbsb.nl
Graag nog een keer voor de duidelijkheid: Dit nummer is
alleen bedoeld voor NOODGEVALLEN.
Noodgevallen zijn zaken als je bijvoorbeeld met pech onder
weg staat, plotseling ziek bent geworden, o.i.d.
Het nummer (en zeker onze tijd) is niet bedoeld voor het
opvragen van een telefoonnummer van je collega of van de
vereniging waar je naar toe moet. Ook moet je op dit
nummer geen vragen stellen over reglementen of
spelregels.
Dit zijn zaken die bij de voorbereiding van een wedstrijd
horen die je bijvoorbeeld op de woensdag uitzoekt voor de
wedstrijden van het weekend. Kom je ergens niet uit of je
hebt er een vraag over , dan heb je nog genoeg tijd om dat
aan ons te vragen.
Maar eigenlijk hoeft dat ook niet eens, want eenvoudig zijn
de spelregels, het Reglement van Wedstrijden en de
Matrixen terug te vinden op de KNBSB site. Ook is er
eenvoudig te vinden wat de telefoonnummers zijn van je
collega’s en of de nummers van de vereniging waar je naar
toe gaat.

Ook hoeven we niet geïnformeerd te worden als de
wedstrijd waarschijnlijk gaat worden afgelast. Dit is
overbodig, als het zover is dat de wedstrijd is afgelast, dan
kun je altijd nog bellen.
Mocht je een wedstrijd aflasten in de topsport (hoofdklasse
en overgangsklasse), geef dan gelijk door aan de
manager/begeleider van het thuisspelende team dat je wel
of niet beschikbaar bent op het inhaalmoment. Zeker bij
honkbalwedstrijden waarbij er direct op de volgende dinsdag
gaat worden ingehaald scheelt ons dat veel bel-werk.
Voordat we iedereen direct gesproken hebben zijn we soms
al ver in de zaterdag of zondag avond.

Rapport van de
scheidsrechter
Of het een trend is weten we niet, maar het aantal
strafzaken is dit jaar een stuk minder dan de voorgaande
jaren. In 2009 en 2008 zaten we in deze periode omstreeks
de 100 zaken, nu net op de zestig.
Een conclusie hieraan kunnen we niet trekken, want dan
moet daar een grootschalig onderzoek naar worden gedaan
onder de teams en de scheidsrechters. Dus gaan we hier
niet verder over door.

Reisverzekeringen
De ESF (Europese softbalbond) heeft vastgelegd dat elke
official bij een internationale aanstelling zelf voor een
reisverzekering moet zorg dragen.
Zoals bekend mag zijn wordt een vertegenwoordiger naar
internationale toernooien via een reisverzekering altijd door
de KNBSB verzekerd.
Daarbij is wel het uitgangspunt dat de betrokken official zelf
zijn Nederlandse ziektekostenverzekering heeft met dekking
voor in het buitenland.
De reisverzekering is een aanvullende verzekering ook voor
ziektekosten maar met een maximum bedrag en keert uit als
eigen ziektekostenverzekering daarin niet voorziet.

Humor tijdens de
honkbalweek
Met dit weer, soms iets te nat soms iets te warm, moet er
ook gelachen kunnen worden door de scheidsrechters
tijdens de Haarlemse Honkbalweek.

Wat wel van belang is, is het goed invullen van het formulier
en er voor zorgen dat de gedaagde direct na de wedstrijd
een kopie van het formulier krijgt en het origineel binnen 2 x
24 uur naar Jeroen is verzonden. Je mag het natuurlijk ook
scannen en mailen.
Dan het invullen. Als bondsscheidsrechter hoef je niet je
eigen adres en telefoonnummer te noteren. Dat weten wij
wel.
De rest van het formulier is eenvoudig in te vullen met wat
kruisjes. Dit kan haast niet mis. Vul wel een kruisje in het
hokje waar het om gaat en een kruisje in het hokje tegen
wie het gebeurde heeft plaats gevonden (scheidsrechter of
tegenstander).
Als je goed naar het formulier kijkt, dan zie je dat het
gebeurde (of de reden van de strafzaak) in drie gedeeltes is
verdeeld. De bovenste zes redenen zijn de lichte vergrijpen,
dan het middelste blok met de iets zwaardere vergrijpen en
het onderste deel met de zeer zware vergrijpen.
Zorg er voor dat de omschrijving klopt met waar je het
kruisje plaatst.
Voorbeeld: een speler gooit de knuppel tegen de backstop
waar niemand voor staat, dan kom je in de bovenste
categorie uit. Maar gooit de speler de knuppel in richting van
de dug-out van de tegenstander waar iemand staat in te
zwaaien, dan komen we zeker in de middelste groep uit.
Op het moment dat je omschrijving niet klopt met de plaats
van het kruisje, is de kans groot als een speler later in
beroep gaat, dat de commissie van beroep kiest voor de
laagste straf.
Het zijn natuurlijk nooit leuke dingen, maar we weten ook
met z’n allen dat het gebeurd en dat het er bij hoort……
Mocht je nog formulieren nodig hebben, stuur dan even een
mailtje naar Renée.

(foto Marco Stoovelaar)

Af & toe slaat de humor door, zoals op deze foto. Jan,
Johan, Henri en Olav willen de bond prikkelen en aangeven
dat het tijd wordt voor de nieuwe kleding.
Donderdag was het dan zo ver. Vanaf de middag wedstrijd
lopen de heren in het nieuw. De eerste geluiden waren
positief.

Kleding: het kan ook anders

(foto Marco Stoovelaar)

Wie donderdag 15 juli niet aanwezig was tijdens de ‘borrel’ tijdens de honkbalweek heeft de humorvolle toespraak van Frits
Mulder, voorzitter honkbalweek en bestuurslid KNBSB honkbalzaken en officials, gemist. Een groot aantal softbalscheidsrechters
nam Frits serieus “Dit jaar worden de honkbalscheidsrechters voorzien van nieuwe kleding, later volgen de
softbalscheidsrechters”.

Het kledingpakket
Veel vragen bereiken ons waar het kledingpakket uit bestaat. De honkbal en de softbalscheidsrechters ontvangen:
Een windbreaker, een veldshirt, een plaatshirt, twee onder shirts, een veld cap, een plaat cap en twee ballenzakken. Een scorer
en/of een beoordelaar ontvangt een windbreaker en een shirt met onder shirt. Alles in de kleur zwart en het veldshirt, plaatshirt en
de ballentas voorzien van het KNBSB logo. Deze kleding is exclusief gemaakt voorde KNBSB en niet bij te bestellen.
De kleding is in bruikleen, je ontvangt hiervoor een overeenkomst, tot 1 november 2012. Na deze datum is het je eigendom tenzij
je eerder stopt als bondsofficial, de kleding dient dan schoon te worden ingeleverd.

Wanneer ontvang ik de kleding?
Voor de honkbalweek hebben we via een spoedbestelling de caps ontvangen (16 stuks). De rest van de levering van de caps
verwachten wij in de loop van de aankomende weken.
De kleding voor de softbalscheidsrechters zullen tijdens een najaarsbijeenkomst (wordt nog gepland door Bert Loggen na de
zomerstop) worden uitgereikt.
Voor de honkbalscheidsrechters, beoordelaars en scorers wordt een datum geprikt direct nadat de caps binnen zijn.

