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AANSTELLINGEN OFFICIALS
De aanstellingen van de officials staan op deze pagina, ook te benaderen vanaf de competitiepagina op de KNBSB site. De
aanstellingen staan ook op de persoonlijke pagina van de officials.
De aanstellingen staan gescheiden op de KNBSB site. Via een directe link: Aanstellingen honkbal:
http://www.knbsb.nl/la/referees.php?FID=2 en aanstellingen softbal: http://www.knbsb.nl/la/referees.php?FID=3

AFWEZIGHEID COMPETITIECOÖRDINATOR/CONTROLEUR
Vanaf dinsdag 21 juni t/m dinsdag 5 juli 2011 is coördinator/controleur M. W. Jansen afwezig en ook telefonisch niet te bereiken. U
dient uw wedstrijdformulieren normaal in te sturen, e-mail berichten worden zoveel als mogelijk is gelezen en beantwoord.

WAARNEMINGEN WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Orioles jeugd van 3 t/m 10 juli Mw. M. van der Ende, 010-5220765, 06-33716407
Orioles jeugd en senioren, van 11 t/m 15 juli R. Zwetsloot, 010-4188649, 06-54935440 en van 16 t/m 25 juli F. van der Heiden,
010-5224040, 06-54905844

REGEN ENIGE SPELBREKER BIJ ALL STAR GAME 2011
UVV had de tweede editie van de All Star Game bijna tot in de puntjes georganiseerd. Bijna, want alleen het weer gooide hier en
daar roet in het eten. En dat was jammer want werkelijk alles was uit de kast getrokken om er een geslaagd evenement van te
maken. Radio 538 zorgde voor de muzikale omlijsting, er was een complete kermis met reuzenrad en schiettent en zo’n beetje alles
wat met honkbal te maken heeft, was te koop op Sportpark de Paperclip.
Het programma zou om 11.00 uur beginnen met de finale van de Little League. Maar een aantal hoosbuien zorgden er uiteindelijk
voor dat die ruim drie uur later werd gespeeld.
De kinderen tot dertien jaar maakten er een spannende finale van, die uiteindelijk pas in de slotinning beslist werd. De
Rotterdammers wonnen uiteindelijk met 5-1 en mogen volgende maand als Nederlands Kampioen naar het EK in Polen.
Voor aanvang van de sterrenwedstrijd tussen Team South en Team North zong Hind het Wilhelmus en mocht honkbalicoon
Hamilton Richardson de eerste bal gooien. Even leek het er op dat het weer wederom spelbreker zou gaan zijn. Maar een echte
hoosbui bleef uit.
Team North wint All Star Game 2011
Uiteindelijk won Team North de tweede editie van de All Star Game. Het team bestaande uit spelers van L&D Amsterdam,
Corendon Kinheim, Vaessen Pioniers en Mr. Cocker HCAW won met 8-5 van de winnaar van vorig jaar, Team South. Grote man
was zonder twijfel Bryan Engelhardt die met twee homeruns vijf punten scoorde voor zijn ploeg.
Teams
123456789RH E
TEAM NORTH 2 0 1 0 4 0 0 1 0 8 12 0
TEAM SOUTH 0 3 0 0 0 1 1 0 0 5 12 3

Home Run Derby
Spectaculair onderdeel bij de All Star Game is natuurlijk altijd de Home Run Derby. De 8 beste powerhitters uit de hoofdklasse
moeten daarbij zoveel mogelijk ballen over de hekken zien te slaan. Absolute Home Run King werd Bryan Engelhardt van
Corendon Kinheim. In de finale tegen Enrique Tromp van ADO sloeg hij uiteindelijk de meeste homeruns en werd zo de opvolger
van Percy Isenia, die dit jaar geen homerun wist te slaan.
Naast de Home Run Award kon er dit jaar een spectaculaire prijs gewonnen worden. Een splinternieuwe Peugeot 107. Maar dan
moest de slagman wel de kleine bolide weten te raken die achter de omheining omhoog was getakeld. De strategisch opgestelde
auto en de harde wind maakten dat helaas onmogelijk. Bryan Engelhardt kreeg voor zijn optreden wel een weekeind lang een
sportauto in de vorm van een Peugeot 308 cc tot zijn beschikking.

NEDERLANDS SOFTBALTEAM TREFT HERENSOFTBALLERS EN NATIONALE PLOEG ARGENTINIË
Het Nederlands Dames Softbal Team vervolgt op zondag 26 juni de vierde Holland Tour. Op die dag wordt vanaf 13.00 uur een
double-header gespeeld tegen het Nederlands Heren Softbal Team. De wedstrijden worden gespeeld op Sportpark 'De Paperclip',
het complex van UVV in Vleuten/Utrecht. Het is de tweede keer tijdens deze Holland Tour dat beide nationale softbalteams
tegenover elkaar staan.
Op zondag 15 mei opende Oranje de Holland Tour in De Bilt met twee wedstrijden tegen de Holland All Stars, een team
samengesteld uit speelsters, die uitkomen in de hoofd- en overgangsklasse. Deze werden gevolgd door de eerste twee wedstrijden
tegen het Nederlands Heren Softbal Team in Den Haag. De geplande eerste wedstrijden tegen het Foreign All Star Team tijdens
het Pinksterweekeinde in Alkmaar kwamen helaas te vervallen, vanwege een inhaaldubbel in de hoofdklasse.
Op zondag 3 juli is een extra wedstrijd in het programma opgenomen. Dan wordt in de Holland Tour een driekamp gespeeld op
Sportpark 'Ookmeer', het complex van Amsterdam Pirates. In de hoofdstad ontmoet Oranje dan niet alleen het Foreign All Star
Team, maar staat er ook een interland op het programma tegen de nationale ploeg van Argentinië. Op maandagavond 4 juli speelt
Argentinië tegen Jong Oranje, eveneens op het veld van Amsterdam Pirates.
In de afgelopen jaren bleken de tijdens de Holland Tour gespeelde wedstrijden door de nationale softbalploeg een succes en
vormden een belangrijke voorbereiding op de verschillende internationale evenementen. In 2008 was dat de Olympische Spelen, in
2009 het Europees Kampioenschap en in 2010 het Wereldkampioenschap. Dit jaar maken de wedstrijden onderdeel uit van de
voorbereidingen op het Europees Kampioenschap dat in augustus in Italië wordt gehouden. Een EK waar Oranje de Europese titel
zal verdedigen.
Noteer onderstaande data in uw agenda. Samen kunnen we ook nu weer een mooi stukje promotie voor het softbal realiseren.
zondag 26 juni

Nederlands Softbal Team - Nederlands Heren Softbal Team (DH)
aanvang: 13:00 uur
locatie: Sportcomplex 'De Paperclip' (veld UVV), Utrecht

zondag 3 juli

Nederlands Softbal Team - Foreign All Star Team - Argentinië (driekamp)
programma:
14:00 uur
Foreign All Star Team
- Nederland
16:00 uur
Argentinië
- Foreign All Star Team
18:00 uur
Nederland
- Argentinië
locatie: Sportpark 'Ookmeer' (veld Amsterdam Pirates), Amsterdam

zondag 17 juli

Nederlands Softbal Team - Foreign All Star Team (DH)
aanvang: 13:00 uur
locatie: Sportpark 'De Elta' (veld Iber Lengua Terrasvogels), Santpoort

BIJEENKOMST SPORTIVITEIT EN RESPECT
Alle verenigingsbestuurders zijn uitgenodigd voor de aftrap van Sportiviteit en Respect op zaterdag 25 juni in het Van der Valk
hotel in Blijdorp. Het beloofd een leuk en afwisselt programma te worden. In het kader
van Sportiviteit ontvangen alle deelnemers een toegangsbewijs voor de zaterdag
wedstrijd bij het WPT.
Heeft u zich nog niet opgegeven, doe dit dan snel, want vol is vol,
via uitnodigingen@knbsb.nl Wij rekenen op uw komst!
Mocht u als bestuur hierbij niet aanwezig kunnen zijn, dan is het ook
mogelijk een afgevaardigde namens uw vereniging te sturen. Dit
kunt u melden bij de opgave.
Het programma van deze middag wordt mede mogelijk gemaakt
door de stichting Positief Coachen.

VERLEENDE REGISTRATIES
Nr.
6493
9036
9820
7899
9637
9035
9814
9815
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Hr.
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Hr.
Mw.
Hr.

J.
C.
R.
U.T.
J.
L.R.
E.
J.M.

van

de
de

Naam
Beek
Blaas
Bus
Cuba
Kamil
Milde
Mul
Mul

Oude vereniging
Neptunus
Stags
Harriers
White Cats
Animals
Stags
Harriers
Harriers

Nieuwe vereniging
Wizards of Boz
Twins
Falcons
Northern Stars
Arnhem Rhinos
Twins
Zuidvogels
Zuidvogels

Speelsoort
HB
HB (rectificatie)
SH
HB
HB
HB (rectificatie)
SD
HB

STRAFCOMMISSIE
Alle correspondentie voor de strafcommissie (waaronder scheidsrechtersrapporten en verweerschriften) dient te worden gezonden
naar: Strafcommissie KNBSB, Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein.
De strafcommissie kan op elke dag van de week uitspraak doen. Schorsingen gaan de volgende dag in. De uitspraken zijn vanaf
08.00 uur telefonisch (030-7513650) bij de administratie van het bondsbureau te verkrijgen. Ook worden de uitspraken daarna op
de site van de KNBSB gepubliceerd.
Het blijft de verantwoordelijkheid van de verenigingen zich ervan te overtuigen of betrokkene gerechtigd is aan wedstrijden deel te
nemen. Er staan hiertoe voldoende kanalen open. Mocht ten onrechte aan wedstrijden worden deelgenomen, dan kan nimmer het
excuus worden aangevoerd dat men niet van de uitspraak op de hoogte was.
2011/060 S.R. Profar, Unicorns ingaande 17-06-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment
dat het eerste honkbal juniorenteam één (1) bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens het onbeheerst weggooien van
spelmateriaal, tijdens de op 11-06-2011 gespeelde honkbalwedstrijd Bixie Baseball - Unicorns. Kosten € 46,-.
2011/061 J. Arends, Neptunus ingaande 17-06-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment
dat het eerste honkbalteam twee (2) bindende wedstrijden heeft gespeeld, wegens het demonstratief neergooien van spelmateriaal
en het maken van een ongepaste opmerking jegens de scheidsrechter, tijdens de op 12-06-2011 gespeelde honkbalwedstrijd
Neptunus - Kinheim. Kosten € 46,-.
2011/062 Mw. L. Groot, Sparks Haarlem De Strafcommissie heeft besloten de zaak wegens onvoldoende redenen tot het nemen
van verdere stappen te seponeren.
2011/063 C.A. Rosina, Herons ingaande 17-06-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment
dat het eerste honkbalteam ëén (1) bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens het demonstratief neergooien van spelmateriaal,
tijdens de op 11-06-2011 gespeelde honkbalwedstrijd Herons - RCH-Pinguïns 2. Kosten € 46,-.

