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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

In Memoriam
Diep bedroefd hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van ons erelid en medeoprichter van HSV
Spikes.
HERMAN SMIT
Met dankbaarheid denken wij terug aan alle jaren waarin hij zich heeft ingezet voor onze vereniging. In hem verliezen
wij een vriend en waardevol vrijwilliger.
Wij wensen zijn vrouw Corrie, de kinderen en verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies.
Bestuur en Leden
Honk- en Softbalvereniging Spikes.

WAARNEMINGEN WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Vennep flyers van 13 augustus t/m 6 september K. Krom, 023-5615476, 06-30349994, wsvennep-flyers@hotmail.com
Herons HB (alle) en SB jeugd en BeeBall van 13 augustus t/m 4 september E. Pasma, 06-54721704, ehpasma@quicknet.nl

VERLEENDE REGISTRATIES
Nr.
4110
3419

Mw.
Mw.

A.
P.

Naam
Boonstra
Schouten

Oude vereniging
Northern Stars
Mets

Nieuwe vereniging
Drachten Diamonds
Braves

Speelsoort
SD
SD

EK SB ORANJE KAMPIOEN
De Nederlandse softbalsters zijn in Ronchi dei Legionari Europees kampioen geworden.
In de eindstrijd werd gastland Italië wijze met 10-2 verslagen. Het is het achtste Europese Kampioenschap voor Nederland die met
de zege op het gastland hun titel van twee jaar geleden prolongeerde. Naast de Europese titel waren er ook individuele prijzen voor
Dagmar Bloeming (beste werpster van het toernooi) en Virginie Anneveld (meest waardevolle speelster).
De ploeg van Craig Montvidas begon de finale voortvarend. Al in de eerste inning zorgde een tweehonkslag van Kosterink er voor
dat het 3-0 stond voor Oranje. Kosterink scoorde zelf nog de 4-0 na een hit van Anneveld. Toen pitcher Meadows werd vervangen
door Soumeru, zag Oranje de riante voorsprong slinken tot 4-2.
Maar Oranje kwam terug in de gelijkmakende slagbeurt. Spel, Versluis en Witteveen bouwden de voorsprong uit naar 7-2. In de
zesde inning kwam daar nog de 8-2 van Witteveen. Kosterink zorgde voor de apotheose door met een homerun voor 10-2 te
zorgen. Voor het eerst in de geschiedenis zorgde de mercy-rule er voor dat er een voortijdig einde kwam aan de finale.
Het was de tweede keer dat beide landen elkaar ontmoetten op het EK. In de halve finale was Oranje ook al te sterk voor Italië (51) . Maar toen moest er een verlenging aan te pas komen. In die achtste inning maakte Nederland uiteindelijk het verschil maar in
de voorgaande zeven slagbeurten was al duidelijk wie de beste ploeg was. Oranje bereikte elf keer het honk in de eerste vijf
innings, terwijl Italie in die periode slechts vijf maal het honk bereikte. Het was typerend voor de superioriteit van Nederland tijdens
het gehele toernooi. In de eerste ronde (vier wedstrijden) kreeg de ploeg van Craig Montvidas niet een run tegen, maar noteerde
zelf wel 62 punten en 62 honkslagen.
In de tweede ronde was het al niet anders. Oranje begon met een 3-1 overwinning op Groot-Brittannië, de finalist van twee jaar
geleden. Die zege werd vervolgd met een 2-0 zege op Rusland en een 8-1 overwinning op Frankrijk. Het betekende niet alleen de
opstap naar de latere titel, maar verzekerde Nederland ook van een plaats op het WK volgend jaar in Canada.

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.
2011/084 A.G. Asjes Neptunus. De Strafcommissie heeft besloten de zaak wegens onvoldoende redenen tot het nemen van
verdere stappen te seponeren.
2011/085 E.G. Henson ADO. De Strafcommissie heeft besloten de zaak wegens onvoldoende redenen tot het nemen van verdere
stappen te seponeren.
2011/086 M.R. Pluijmers HCAW ingaande 05-08-2011 het recht ontzegd deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment
dat het eerste honkbalteam één (1) bindende wedstrijd heeft gespeeld, wegens aanmerkingen maken op de leiding tijdens de
wedstrijd, tijdens de op 02-08-2011 gespeelde honkbalwedstrijd Kinheim - HCAW. Kosten € 46,-.

