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Nieuwsbrief nummer 3
Voor velen midden in de vakantiestop en voor anderen al
weer bezig met het vervolg competitieprogramma toch nog
een nieuwsbrief.
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief, een week
of zes geleden, is er al weer een hoop vooruitgang geboekt.
De betalingen van de wedstrijdvergoedingen gaat nu
helemaal goed. Bij een aantal van jullie moet er nog een
correctie worden gedaan, betreffende een te kort ontvangen
van vergoeding. Dit wordt vanzelf gecorrigeerd in de loop
van de aankomende weken.
Ook staan sinds deze week alle nacompetities op de site, bij
een aantal van deze (honkbal) competities zijn wijzigingen
doorgevoerd, zodat de beslissingswedstrijden voor het WK
gereed zijn.
Gerben Hardeveld
Renée Elshof
Jeroen Bockweg

Eindejaarsbijeenkomst
Noteer vast in je agenda. De eindejaarsbijeenkomst is
gepland op 14 november. Meer informatie volgt in de
uitnodiging.

Internationale aanstellingen
scorers
Jullie zullen wel gedacht hebben bij het lezen van de vorige
Nieuwsbrief: waar staan nu de aanstellingen van de
scorers?
Wel, die waren op dat moment nog niet helemaal rond, dus
vandaar.
In de tussentijd zijn Rienette van Zetten en Feiko Drost voor
de CEB naar resp. Trnava (Slowakije) en Antwerpen
geweest voor data-entry. Van 2 t/m 12 juli zijn Rienette van
Zetten, Dennis Duin, Marco Stoovelaar en Harry
Wedemeijer bij het WPT geweest.
En naar Alkmaar (14 – 18 juli EC cadetten (softbal)) zijn
geweest: Dieks Bannink, Huub Nelissen en Pieter van der
Ploeg
De aanstellingen voor de komende toernooien luiden:
24 – 29 augustus Cup Winners Cup heren (softbal) in
Spijkenisse: Olga Lablans, Huub Nelissen en Pieter van de
Ploeg
17 – 22 augustus Dieks Bannink en Huub Nelissen gaan
voor de ESF naar de European Cup Winners Cup Women B
in Edirne/Turkije.
Voor de WK heeft de IBAF Harry Wedemeijer en Linda
Steijger aangesteld als international scorers.
Als nationale scorers / data-entry zijn aangesteld: Francis
Speters, Rienette van Zetten, Dieks Bannink, Dennis Duin,
Feiko Drost, Fred vd Kade, Huub Nelissen.

De ziekenboeg
Harm de Fonkert is eind juni met spoed geopereerd aan een
slagaderlijke bloeding in zijn buik. Dankzij deze snelle
ingreep is hij door het oog van de naald gekropen.
Ondertussen gaat het weer redelijk goed.
Jaap Hermse heeft van zijn vakantie de Legionellabacterie
meegenomen. Na een paar keer in het ziekenhuis geweest,
is Jaap weer helemaal opgeknapt en gaat dit weekend al
weer aan de bak.
Net een paar maanden aan het werk op het bondsbureau,
krijgt Renée Elshof last van pijn in haar voet/been. Veel
onderzoeken gehad en er is niets gevonden. Met wat
medicijnen en nog steeds pijn heeft ook Renée de draad
weer opgepakt.

Persbericht
IBAF nodigt Nederlandse wedstrijdofficials uit voor het
WK honkbal 2009
Van 9 t/m 27 september vindt in Europa het
Wereldkampioenschap (WK) honkbal plaats. Na de
voorronden in Zweden, Oekraïne, Duitsland, Tsjechië en
Spanje van 9 t/m 12 september, zullen Nederland van 13
t/m 20 september en Italië van 13 t/m 27 september
gastland zijn van de rest van het toernooi.
De IBAF (International Baseball Federation) heeft de namen
van de Nederlandse internationale wedstrijdofficials

(scheidsrechters en scorers) bekendgemaakt die
uitgenodigd worden voor het WK tijdens
het WK honkbal zullen fungeren.
Als internationaal scheidsrechters zijn uitgenodigd:

Cluster:
Amsterdam
Piet Sterk, pw.sterk@planet.nl, 06-51668710

Arnold Verbrugge: van 9 t/m 12 september in Oekraïne, van
13 t/m 20 september in Nederland en van 22 september tot
27 september in Italië

Brabant
Winfried Berkvens, winfried.knbsb@hetnet.nl, 06 20985509

Olav Steijger: van 13 tot 20 september in Nederland en van
22 september tot 27 september in Italië

Den Haag
Piet van der Stigchel, pvds@casema.nl, 06-46434877

Marlo Remilia: van 13 tot 20 september in Nederland

Haarlem
Albert Tolen, tolen@euronet.nl, 06-22566661
en
Frank Volkers, volkers@knbsb.nl, 06-53470428

Johan Brandsma: van 13 t/m 20 september in Italië
Fred Groenewegen: van 13 t/m 20 september in Italië
Henk van de Linde: van 13 t/m 20 september in Italië
Jan Kuipers: van 13 t/m 20 september in Italië

Limburg
Peter Brink, p.e.brink@home.nl, 06-51988826
Midden
Jan Dekkers, dekkersj@cs.com, 06-20745782

Henri van Heijningen: van 13 t/m 20 september in Nederland
Als internationaal IBAF scorers zijn uitgenodigd:
Mevrouw Linda Steijger: van 13 t/m 20 september in
Nederland en van 22 t/m 27 september in Italië
Harry Wedemeijer: van 13 t/m 20 september in Nederland
Als lokale internationale scorers (voor scoren en/of data
entry) zijn voor de wedstrijden in Nederland van 13 t/m 20
september 2009 uitgenodigd:
Feiko Drost
Dieks Bannink
Mevrouw Rienette van Zetten
Huub Nelissen
Mevrouw Francis Speters
Dennis Duin
Fred van der Kade

Noord
Jos de Champs, 0512-516812
en
Aad Kooijman, tolo14fx@kpnmail.nl, 0599-513029
Noord-Holland
Kees van Rooij, cvrooij@planet.nl, 06-53733842
en
Rob Wurtz, chwurtz@kpnplanet.nl, 06-54301729
Oost
Reinier Felder, r.felder@chello.nl, 06-29090520
Rotterdam
Fred de Kramer, jdekramer@chello.nl, 06-13796755

Het bestuur van de KNBSB feliciteert deze wedstrijdofficials
met deze internationale aanstelling door de IBAF.

Deze ondersteuners van wedstrijdofficials (scheidsrechters
en scorers) zullen twee keer per jaar een bijeenkomst in hun
cluster uitschrijven voor scheidsrechters van hoog tot laag.
Verder onderhouden zij de contacten met de verenigingen
voor het aanbod van cursussen. Daarnaast fungeren zij in
hun gebiedsdeel als vraagbaak.

Kleding

Overgenomen van: http://uden.kliknieuws.nl/

Deze week is er nog contact geweest met de leverancier.
De laatste hand wordt gelegd aan het vervaardigen van de
kleding. Daarna moet het nog verscheept worden naar
Nederland. Dit betekent dat we dit seizoen hier niet meer op
moeten rekenen.

Wedstrijdofficials op
regionaal niveau
Eerder hebben wij u bericht dat meer aandacht gaat worden
gegeven aan wedstrijdofficials op regionaal niveau.
Inmiddels is hiertoe invulling gegeven en zijn de volgende
mensen bereid gevonden:

'Angst achter de plaat
overwinnen'
UDEN - In het Nederlandse honkbal bestaat een grote
behoefte aan gekwalificeerde scheidsrechters. Bij de Red
Sox kregen spelers van deze Udense vereniging én leden
van de Schijndelse Starlights tips en tricks van internationale
scheidsrechters.
“Met deze clinic hopen we dat de angst om als
scheidsrechter achter de plaat te gaan staan overwonnen
wordt”, vertelt Denis Sluyts. Zelf fluit hij voor Uden Red Sox
en de nationale bond, de KNBSB. Ook voorzitter Marc
Isphording was actief tijdens de clinic. “Hopelijk draagt deze
clinic er toe bij dat er meer animo ontstaat om als

Ik heb nog geen double header gehad en word dus de
laatste dag ingezet bij de wedstrijden om de laatste plaatsen
op het tweede veld in Brno. De eerste op het derde honk en
de tweede op het eerste honk. Deze dag is best zwaar met
de temperaturen en de lange en bij vlagen saaie
wedstrijden. Hierna snel naar het hoofdveld om de finale te
kijken, om Italië op een degelijke manier van Rusland te zien
winnen.
Al met al heb ik een geweldig toernooi gehad met als mooie
ervaring het werken met scheidsrechters uit andere landen.
Ondanks de “taalproblemen” en het verschil van methodiek
toch zorgen dat we als team de wedstrijd op een goede
manier leiden, is een hele uitdaging.
Super!!!
scheidsrechter bij wedstrijden aan de slag te gaan.” Edwin
van den Berk is inmiddels gestopt als scheidsrechter, maar
brengt zijn ervaring die hij ondermeer opbouwde tijdens de
Olympische Spelen en vele WK’s en EK’s graag over. Hoe
stelt de scheids zich op achter de catcher? Hoe call je een
bal wijd of slag? Het werd allemaal in de praktijk gebracht.
Daar moesten de deelnemers wel voor door de knieën.
“Morgen hebben jullie spierpijn. Daar gaan we voor zorgen.”
Naast Edwin van den Berk en Winfied Berkvens waren de
scheidsrechters Brink, Van Eijsden en Fischer aanwezig om
hun kennis over te brengen.
Bron: http://uden.kliknieuws.nl/

EK Cadetten Brno
7 -11 augustus
Na twee dagen in Brno lekker relaxen, begint voor mij, op 7
juli mijn eerst Europese toernooi. ‘s Middags om half drie
met de wedstrijd Italië- Duitsland achter de plaat.
(Verrassend als Rookie). Een Rus op het eerste en een
Tsjech op het derde honk. Na een zenuwachtig begin, drie
en een half uur verder en veel vier wijd eindigt de wedstrijd
in een 20 – 19 (!) voor Italië. Een beetje aanpassen aan het
niveau is soms best wel handig.
Na het optreden van 7 juli word ik de volgende dag, op drie
aangesteld bij de wedstrijd Italië - Oekraïne, waar ik eigenlijk
weer een hele hoop leer van mijn collega’s op internationaal
niveau. Sta samen met twee Tsjechen. Deze wedstrijd
verliep uitstekend, ondanks dat de communicatie erg stroef
verloopt, omdat het Engels van een aantal scheidsrechters
niet optimaal is, wat wel weer een uitdaging is. ‘s Avonds
wedstrijdje gekeken en gehoord dat ik de volgende dag
weer een plaatwedstrijd heb.
Deze wedstrijd Rusland - Tsjechië is nogal belangrijk voor
de Tsjechen, als zij deze verliezen zijn ze uitgeschakeld
voor de kwart finales! En alle wedstrijden van Tsjechië
komen LIVE op tv. Leuke wedstrijd, waar ik nog even
onenigheid krijg met de coach van Tsjechië, omdat ik een
slagman uitgeef die buiten de box de bal wegslaat voor drie
honken. Ook leuk met al die Tsjechen op de tribune!
e

9 juli weer op het 3 honk met een Duitser achter de plaat en
e
een Slowaak op het 1 honk. Deze wedstrijd Tsjechië - Italië
verloopt uitstekend, lekker vlot, leuke calls en honkbal zoals
het hoort te zijn, is dan ook uiteindelijk in bijna anderhalf uur
klaar, lekker!

Roy van de Wateringen

