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HAARLEM GAAT HONKBALLERS HULDIGEN
Haarlem is de stad waar op 11 november 2011 de huldiging van het Nederlands honkbalteam gaat plaatsvinden. Van alle
gemeenten die de festiviteiten wilden organiseren kwam de hoofdstad van Noord-Holland met het beste programma.
Hoe de dagindeling er precies uit zal zijn, moet nog worden vastgesteld. Daar zullen de gemeente en de KNBSB de komende
dagen overleg over gaan voeren. Zeker is wel dat er die vrijdag ruimte wordt vrijgemaakt voor de beginnende honk- en softballers
in de vorm van een BeeBallclinic met de wereldkampioenen. Ook zal er tijd zijn voor de fans om met hun helden op de gevoelige
plaat te worden vastgelegd. De huldiging zelf gebeurt in het centrum van de stad en de dag zal eindigen met een feestavond voor
spelers en genodigden.

OVERSCHRIJVINGEN
Het seizoen 2011 is bijna teneinde, hetgeen inhoudt dat de overschrijvingsperiode weer aanbreekt. Houdt u er rekening mee, dat
zoals vermeld in het reglement van wedstrijden het originele overschrijvingsformulier (te bestellen via of de webshop op de KNBSB
site of via info@knbsb.nl) in het bezit moet zijn van de ledenadministratie KNBSB uiterlijk 1 november 2011, 17.00 uur.
Vooraankondigingen via mail of fax worden niet gehonoreerd als origineel overschrijvingsformulier.

THEO JANSEN AFWEZIG
Vanaf 15 tot en met 31 oktober is Theo Jansen met vakantie. Alle nog op te sturen wedstrijdformulieren dient u op de normale
manier naar zijn adres op te sturen. Telefoneren heeft geen zin. E-mails worden indien mogelijk beantwoord.

TOPKLASSE JEUGDCOMPETITIE HONKBAL
Verenigingen uit de hoofdklasse en overgangsklasse honkbal die in 2012 aan de topklasse competitie aspiranten en/of junioren
willen deelnemen, dienen dit voor 15 november kenbaar hebben gemaakt.
Ter herinnering: aspiranten mogen op 1 oktober van het competitiejaar de leeftijd van 16 en junioren de leeftijd van 19 jaar niet
hebben bereikt.
Per vereniging mag maximaal één team per competitie worden ingeschreven.
Inschrijven met vermelding van de gewenste aanvangstijd van de thuiswedstrijden kan via: jeroen.bockweg@knbsb.nl
Berichten die ons na 15 november bereiken, kunnen niet in behandeling worden genomen.

TOPKLASSE JEUGDCOMPETITIE SOFTBAL
Verenigingen die in 2012 aan de topsport competitie topklasse 21J en/of topklasse 15J willen deelnemen, dienen dit voor 15
november kenbaar hebben gemaakt.
Inschrijven met vermelding van de gewenste aanvangstijd van de thuiswedstrijden kan via: jeroen.bockweg@knbsb.nl
Berichten die ons na 15 november bereiken, kunnen niet in behandeling worden genomen.

KAMPIOENSDIPLOMA ‘S
De kampioensdiploma’s worden deze week verzonden naar het adres van de betreffende secretariaten.

8e Nederlands Congres voor Sportbestuurders:

‘LEVEN LAND BOEIEN EN BINDEN IN DE SPORT; KANSEN VOOR DE SPORTVERENIGING’
Vrijdag 18 november 2011 organiseren het vakblad SPORT Bestuur & Management en NOC*NSF het 8e Nederlands Congres voor
Sportbestuurders. Een uitzonderlijk congres waarin praktische kennis wordt geboden aan iedereen die actief is voor of betrokken is
bij sportverenigingen. U krijgt alles te horen over het vormgeven van de (veranderende) sportbeleving, het optimaal gebruik maken
van enthousiaste vrijwilligers en bestuurders binnen een vereniging, de loopbaan van traditionele en moderne sportverenigingen en
nog veel meer! Ook wordt natuurlijk ‘Het sportbestuur van het jaar’ bekend gemaakt.
Met zo’n 600 verwachte deelnemers belooft deze 8e editie van het Nederlands Congres voor Sportbestuurders weer een succes te
worden. Het centrale thema van dit jaar luidt ‘Leven lang boeiend en binden in de sport; kansen voor de sportvereniging’. Dit thema
is niet voor niets gekozen, want de sportbeleving in Nederland is veranderd en van sportverenigingen wordt steeds vaker verwacht
dat zij hun sportaanbod als middel inzetten rond maatschappelijke thema’s.
Op 18 november 2011 bestaat het programma van het 8e Nederlands Congres voor Sportbestuurders uit een middagavondprogramma, waarbij er drie inhoudelijke rondes plaatsvinden. Iedere ronde start met een plenaire presentatie. Vervolgens
vinden er diverse parallelsessies plaats, waarbij gedreven professionals en verenigingsbestuurders op een inspirerende en
interactieve wijze in gaan op actuele thema’s gerelateerd aan dat thema.
‘Het sportbestuur van het jaar 2010/2011’
Ook dit jaar strijden acht genomineerden om de titel ‘Het sportbestuur van het jaar 2010/2011’. U kunt de genomineerden daarbij
helpen want dit jaar wordt niet alleen een prijs uitgereikt aan diegene die volgens de jury het beste is, maar is er ook een
publieksprijs te winnen! Vanaf 13 oktober kunt u stemmen op één van de genomineerde sportbesturen via de website
www.sportbestuurvanhetjaar.nl.
Doelgroep
Het Nederlands Congres voor Sportbestuurders richt zich op bestuurders van sportverenigingen, bestuurders en medewerkers van
sportbonden en beleidsmedewerkers van gemeenten. Natuurlijk zijn andere geïnteresseerden ook van harte welkom!
Datum & prijs
Vrijdag 18 november 2011, 13.00 – 21.00 uur Hotel en Congrescentrum ReeHorst te Ede
Deelnemen aan het 8e Nederlands Congres voor Sportbestuurders kan al vanaf € 62,50 exclusief btw en inclusief koffie, thee en
dinerbuffet.
Contactinformatie
Voor meer informatie is een uitgebreide brochure beschikbaar (tevens digitaal). Deze is aan te vragen bij Arko Sports Media, Rian
van Dijk (congresassistente), via telefoonnummer 030 707 30 70 of e-mail conferences@sportsmedia.nl. Alle informatie is ook te
vinden op www.nederlandscongressportbestuurders.nl

OPLEIDINGEN / CURSUSSEN KNBSB
De inschrijving is mogelijk via www.knbsb.nl > Opleidingen > Inschrijfformulier
Over de inhoud van de opleidingen zie www.knbsb.nl > Opleidingen
Verenigingen die een cursus wil organiseren kunnen per e-mail contact opnemen met het bondsbureau,
kaderopleidingen@knbsb.nl
Umpire Level 1 Honkbal
Amsterdam (inschrijving t/m 16 januari 2012)
Data: Praktijk zondag 29 januari 2012, Theorie donderdag 2 februari 2012
Tijden: Praktijk 14:30 - 17:00, Theorie 20:00 - 22:30 uur
Locatie: Theorie: Theorie Kantine Amsterdam Pirates, Herman Bonpad 5, 1067 SN Amsterdam
Praktijk: Sportcentrum Universum. Science Park 306, 1098 XH Amsterdam
Docent: Piet Sterk
Umpire Level 2 Honkbal
Amsterdam (inschrijving t/m 6 januari 2012)
Data: Theorie dinsdag 17, 24, 31 januari en 14 februari 2012. Praktijk zondag 12 februari 2012
Tijden:, Theorie 20:00 - 22:30 uur. Praktijk 14:30 - 17:00 uur
Locatie: Theorie: Theorie Kantine Amsterdam Pirates, Herman Bonpad 5, 1067 SN Amsterdam
Praktijk: Sportcentrum Universum. Science Park 306, 1098 XH Amsterdam
Docent: Piet Sterk
Umpire Level 2 Softbal
Amsterdam (inschrijving t/m 6 januari 2012)
Data: Theorie woensdag 18, 25 januari en 1, 15 februari 2012. Praktijk zondag 5 februari 2012
Tijden:, Theorie 20:00 - 22:30 uur. Praktijk 14:30 - 17:00 uur
Locatie: Theorie: Theorie Kantine Amsterdam Pirates, Herman Bonpad 5, 1067 SN Amsterdam
Praktijk: Sportcentrum Universum. Science Park 306, 1098 XH Amsterdam
Docent: Carolien Stadhouders
Score Level 3 honkbal en softbal
Dit najaar wordt er een cursus score Level 3 (oude “B” cursus) gegeven.
Een diploma Level 3 geeft de mogelijkheid officieel Bondsscorer te worden.
Data: 5, 12 en 26 november 2011
Examen: 17 december 2011
Tijd: 10:00 - 16:00 uur
Locatie: Huis van de Sport. Wattbaan 39 Nieuwegein (Bondsbureau)
Docenten: Linda Steijger, Dennis Duin en Ger van Dongen
Inschrijving: Klik hier

MASCOTTE BEE GAAT “ON TOUR” DOOR HET HELE LAND
In de maanden november tot en met maart worden er BeeBall toernooien op zondagen georganiseerd door verschillende
verenigingen in het land.
De organisatie is in handen van een verenigingen die zich daarvoor hebben aangemeld. Hierop
is vrij in te schrijven door de Rookie en Major BeeBall teams via de BeeBall site. Zo kunnen de
teams dus zelf bekijken aan welke toernooi(en) ze mee willen doen. Mascotte Bee zal van de
partij zijn om de toernooien een extra gezellig tintje te geven!
Schrijf snel in want vol is vol! Klik hier -->
Toernooischema:
vereniging

plaats

tijd

ruimte teams - R/M

06-nov

ADO

Den Haag

13.30-17.30

6 rookie/ 3 major

13-nov

Cheetahs

Beek

10.00-13.00

6 rookie

20-nov

Birds

Zoetermeer

09.00-15.00

8 rookie/ 3 major

27-nov

Spikes

Spijkenisse

09.00-16.00

4 rookie / 4 major

11-dec

HSCN

Nuenen

11.00-15.00

8 rookie

22-jan

UVV

Utrecht

11.00-15.00

4 rookie / 4 major

29-jan

Blue Birds

Delft

12.00-16.00

4 rookie

05-feb

TTT

Enschede

09.30-12.00

4 rookie/ 4 major

12-feb

RUB

Rotterdam

14.00-18.00

12 rookie

12-feb

Starlights

Schijndel

10.00-14.00

12 rookie

04-mrt

Gryphons

Den Bosch

11.00-15.00

8 rookie

datum
2011

2012

Competitie 2012:
AANVANG EN COMPETITIESTOP 2012
e

In de wedstrijdsport (lees: honkbal en damessoftbal seniorenteams derde klasse en lager, herensoftbal 1 klasse en lager en de
jeugdafdelingen, m.u.v. de topsport/topklasse) worden in 2012 geen wedstrijden vastgesteld in de perioden:
Noord: 14 juli t/m 20 augustus
Midden: 7 juli t/m 13 augustus
Zuiden: 30 juni t/m 6 augustus
De competities gaan vanaf vrijdag 13 april 2012 van start.

VRIJE WEEKEINDEN WEDSTRIJDSPORT
In het komende seizoen zullen in de wedstrijdsport géén wedstrijden worden gepland in het pinksterweekeinde (26 t/m 28 mei) voor
senioren (2e klasse en lager) en jeugd. In het weekeind van 23 en 24 juni zullen géén wedstrijden worden gepland voor de jeugd.
Uiteraard staat het u vrij om zelf wedstrijden hier naar toe te verplaatsen of toernooien te organiseren.

SCHEIDSRECHTERS BIJ OEFENWEDSTRIJDEN
Verenigingen die hun wedstrijden ter voorbereiding op het seizoen 2012 geleid wensen te zien door bondsscheidsrechters, kunnen
hiertoe vóór 31 januari 2012 een schriftelijk verzoek indienen via competitie@knbsb.nl . U kunt slechts een aanvraag indienen
wanneer het team deelneemt aan de topsportcompetitie of eerste en tweede klasse honkbal en softbal. U vraagt uitsluitend aan
voor wedstrijden die voor u als thuiswedstrijd gelden.
Denkt u bij het aanvragen aan het volgende:
vóór 31 januari 2012 een schriftelijk verzoek indienen
topsportcompetitie of eerste en tweede klasse honkbal en softbal.
bij toernooien en/of meerkampen altijd het wedstrijdschema met aanvangstijden vermelden.
scheidsrechters zullen worden aangewezen vanaf 16 maart 2012. Op zaterdag 17 maart zullen i.v.m. het KNBSB jubileum
geen scheidsrechters worden aangewezen.
tussentijdse mutaties gelieve u steeds aan het bondsbureau, via competitie@knbsb.nl, te melden.
de kosten voor scheidsrechters die een vergeefse reis hebben gemaakt, worden aan de vereniging die het verzoek hebben
gedaan doorbelast.
De aanstellingen worden gepubliceerd op de site. Het is verenigingen toegestaan scheidsrechters te benaderen voor het leiden van
wedstrijden die worden gespeeld vóór het weekeinde van 17 maart. Vanaf dit weekeinde maart geldt dat het verenigingen niet is
toegestaan scheidsrechters uit te nodigen voor het leiden van wedstrijden en/of toernooien. Scheidsrechters kunnen derhalve
slechts uitnodigingen tegemoet zien namens de commissie wedstrijdofficials. Het accepteren van uitnodigingen, zonder vooraf
verkregen toestemming, van welke instantie dan ook, is niet toegestaan.
Verenigingen zijn verplicht binnen twee keer 24 uur na afloop van de wedstrijd een wedstrijdformulier in te sturen. Bij in gebreke
blijven geldt een boete van € 5,- voor iedere week van verzuim. Ook wanneer een wedstrijd niet is gespeeld, dient een formulier te
worden ingestuurd. De reiskosten en vergoedingen zullen aan de hand van de wedstrijdformulieren door het bondsbureau met de
scheidsrechters worden verrekend. De verenigingen krijgen hiervan een rekening. Van de scheidsrechters verwachten wij dat ze in
de periode van 16 maart tot aan het begin van de competitie beschikbaar zijn voor het leiden van oefenwedstrijden en/of
toernooien. Een verhindering dient tijdig aan het bondsbureau te worden doorgegeven.
Tot slot willen wij verenigingen, uitkomende in de topsport, die met een team spelen tegen een buitenlands en/of nationaal team
erop wijzen dat zij dit soort wedstrijden dienen te melden bij het bondsbureau. Verwezen wordt naar artikel 2.9.3 van het reglement
van wedstrijden waar is bepaald dat een boete geldt van € 70,- wanneer dit wordt verzuimd.

WENSEN SPEELDAG - SPEELTIJD
e

e

Verenigingen die conform de competitiebepalingen het recht hebben om in 2012 uit te komen in de honkbal 1 of 2 klasse of
e
e
dames softbal 1 of 2 klasse kunnen voor 15 november hun wensen kenbaar maken voor de speeldag en tijd van de
thuiswedstrijden. Voor de topsportcompetities liggen deze tijden vast. Voor alle overige teams kan dit via de site worden ingevoerd
(hierover wordt u (later) nog geïnformeerd) voor 1 januari. Opgave kan via: competitie@knbsb.nl

