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Nieuwsbrief
Nieuwsbrief nummer 1
Zo aan het begin van het nieuwe seizoen, is het ons een
genoegen jullie de eerste nieuwsbrief van het jaar te sturen.
Hopelijk is iedereen de winter goed doorgekomen en is weer
klaar voor het seizoen.
Voor het aankomend weekend zijn, zoals te verwachten
was, al veel wedstrijden afgelast. E gaan er vanuit dat deze
week de lente doorbreekt, zodat we vanaf volgende week
echt kunnen gaan oefen voor het seizoen.
Zaterdag 27 maart is er weer een bondsraadvergadering,
waarbij de zogenaamde commissie van onderzoek een
nieuw bondsbestuur gaat voordragen aan de bondsraad.
Als alles goed gaat, dan ontvangen jullie voor de aanvang
van de competitie nog een nieuwsbrief.

Internationale scorer
aanstellingen
aanstellingen
Tijdens het congres van de CEB is bekend gemaakt dat
Linda Steijger is uitgeroepen tot 2009 Scorer of the year.
De award zal worden uitgereikt tijdens de Europese
Kampioenschappen in Stuttgart deze zomer, waar zij
verantwoordelijk zal zijn voor de statistieken.
Verder scoreraanstellingen voor toernooien:
Europacup in Rotterdam (2-6 juni):
Leo van den Brun – Harry Wedemeijer – Marco Stoovelaar
International CEB Data-Entry scorer: Dennis Duin

Succes met het oefenprogramma.

Qualifier European Cup in Antwerpen (14-19 juni):
International CEB Data-Entry scorer: Rienette van ZettenHamers

Renée Elshof
Jeroen Bockweg

Haarlemse Honkbalweek (van 9-18 juli):
Dieks Bannink – Brigitta Zaal – Linda Steijger

KNBSB site

European Championship Cadets (20-24 juli):
Fred van de Kade – Huub Nelissen – Francis Speters
International CEB Data-Entry scorer: Feiko Drost

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
nuttig om dit een keer door te lezen.

De scoreraanstellingen voor European Cup Winners Cup
Damessoftbal en European Cup Damessoftbal (beide van
15-21 augustus in Haarlem) moeten nog bekend gemaakt
worden en volgen dus op een later tijdstip.

Kleding
We wachten er al een meer dan een jaar op, de leverancier
is al een keer failliet gegaan, maar we blijven volhouden.
Eens gaat het ons lukken om alle officials te voorzien van
een nieuw shirt, jas, cap en ballenzak.
De vraag blijft natuurlijk wanneer. Helaas kan ik daar nog
geen antwoord opgeven. Het is in de maak, het één in
Portugal, het ander in Turkije en weer een ander gedeelte
komt uit het verre oosten.
Behoudens dat we niet weten wanneer het verzonden, kan
er ook onderweg van alles mis gaan.
Daarom worden er pas mededelingen over gedaan als we
de kleding daadwerkelijk op het bondsbureau hebben.
We houden de druk hoog op de leveranciers.

Gefeliciteerd
Linda natuurlijk gefeliciteerd met het behalen van deze
benoeming.
Alle andere natuurlijk succes op deze toernooien.

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

