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2011 was een jaar van extremen. Extreme hoogtepunten, maar ook 
extreme dieptepunten. Een absoluut hoogtepunt was natuurlijk de 
wereldtitel honkbal in het verre Panama. Een sensatie, zeker als 
je ziet welke grootmachten Nederland op weg naar de titel op zij 
heeft gezet. Met als klap op de vuurpijl twee zeges op 25-voudig 
wereldkampioen Cuba. Het Nederlands honkbalteam zette zichzelf 
in 2011 op de kaart.

Dat was te zien bij de ontvangst op Schiphol en in de dagen en weken 
die daarop volgden. Maar ook de politiek liet zich niet onberoerd. Eerst 
waren daar de felicitaties van koningin Beatrix en minister-president 
Rutte. Later waren  er meerdere steden die de huldiging van het Neder-
lands team op zich wilde nemen. Uiteindelijk werd het Haarlem. En hoe. 
Vrijdag 11 november 2011 was een dag om nooit te vergeten. De honkbal-
liefhebbers hebben zich die dag van hun beste kant laten zien. Wat een 
enthousiasme, wat een onthaal. In EEN woord geweldig. 

Suprematie
Ook het Nederlands softbalteam liet in 2011 zien waar het toe in staat 
is. De vrouwen bevestigden hun Europese suprematie door in Italie met 
overmacht de Europese titel te prolongeren. Nooit eerder eindigde een 
finale via de mercy-regel en ook voor het eerst werd een finale afgesloten 
met een walk-off homerun. Het gaf maar weer eens aan dat de vrouwen 
van bondscoach Craig Montvidas op het juiste spoor zijn. Hun motto van 
het jaar 2012 is dan ook ‘On the right track’. 

De jeugdteams lieten zich ook gelden in Europa. Een Europese honkbal-
titel voor het AAA-team U19 in het Spaanse Gijon, en de softbalsters van 
Jong Oranje Wit werden Europees Cadettenkampioen in het Belgische 
Deurne. Beide prestaties geven maar weer aan dat er ook hard gewerkt 
wordt aan de talentontwikkeling. Ook al zijn we niet groot qua aantal 
leden, we zijn wel groot in het leveren van prestaties.

Dieptepunt
Het jaar 2011 werd voor de honkballers afgesloten bij het NOC/NSF 
Sportgala in Den Haag waar de aanwezige sporters het Nederlands honk-
balteam kozen tot Sportploeg van het Jaar en Brian Farley tot Coach van 
het Jaar. In het dankwoord zei aanvoerder Sidney de Jong de memorabele 
woorden dat het jaar nu werd afgesloten met een emotioneel hoogtepunt, 
dat volgde op een emotioneel dieptepunt. Daarmee refereerde hij aan de 
tragische dood van Major League-speler Gregory Halman. In november 

kwam hij bij een steekpartij om het leven. Gregory Halman was een 
absolute topper in de honkbalwereld. Iemand die met veel talent maar ook 
met keihard werken zijn droom om het te schoppen tot de Major League 
waarmaakte. Helaas is Gregory Halman veel te vroeg van ons heen gegaan. 
De dood van Gregory Halman geeft maar weer aan hoe betrekkelijk alles is. 

Een wereldtitel honkbal en een Europese titel softbal zijn dan ook geen 
garanties voor de toekomst. Dat is ook de reden dat we druk bezig zijn 
geweest met het meerjaren beleidsplan 2013-2016. We moeten onze 
sporten blijven promoten, blijven ontwikkelen.  Te beginnen in een jaar 
waarin wij als KNBSB ons 100-jarig bestaan vieren. Een jubileum dat 
begint met het jubileumcongres in Rotterdam en zal eindigen met het 
Europees Kampioenschap Honkbal in eigen land. We hebben een prachtig 
jaar achter de rug, maar ook een geweldig jaar in het vooruitzicht.

Daarom wil ik u ik u tot slot OOK feliciteren met het 100-jarig jubileum. 
En veel succes wensen met de activiteiten die u als vereniging dit jaar 
zult ontwikkelen. Maar belangrijker nog, wens ik iedereen veel speelple-
zier in het komende seizoen!

Bob Bergkamp
Voorzitter

Een jaar van extremen

Koninklijke Nederlandse 
Baseball en Softball Bond



Voor u ligt jaaroverzicht ‘nieuwe stijl’ van de KNBSB. Een overzicht 
van de belangrijkste activiteiten en memorabele momenten in 2011. 
Een document dat als jaarverslag dient, maar ook een document 
dat voor presentatie en promotie doeleinden van de honkbal- en 
softbalsport zal worden gebruikt.

Historie schrijven
In het laatste kwartaal van 2010 kreeg Joop Kohler het verzoek van het 
bondsbestuur om als hoofdredacteur een redactie samen te stellen voor 
het schrijven van een jubileumboek. Een uniek naslagwerk voor alle 
verenigingen omdat op 16 maart 2012 de KNBSB 100 jaar bestaat. Samen 
met eindredacteur Loet van Schellebeek en een aantal redacteuren is in 
2011 veel werk verzet om de historie van 100 jaar KNBSB te beschrijven. 
Het resultaat van dit onderzoeks- en schrijfwerk zal gepresenteerd worden 
tijdens het Jubileum Congres van de KNBSB op 17 maart 2012.
De Nederlandse honkballegende Bert Blyleven schreef ook baseball 
historie door in 2011  als eerste Nederlander te zijn opgenomen in de 
Hall of Fame van Major League Baseball. 

Sportief oogsten
Dat wij sportief in 2011 ook historie hebben geschreven zal niemand 
zijn ontgaan. Fantastisch dat het  Nederlands honkbalteam met de 
wereldtitel glans heeft gegeven aan de bijna 100 jarige honkbalhistorie 
in Nederland. Maar ook Nederland als honkbalnatie en de KNBSB als 
honkbalorganisatie op de wereldkaart heeft gezet.

Overigens mag niet vergeten worden dat het Nederlands Dames 
softbalteam in 2011 ook sportief historie heeft geschreven door voor 
de tweede maal achtereen Europees Kampioen te worden. Uniek in de 
60-jarige historie van softbal in Nederland. Het Nederlands softbal heeft 
het aanzien als softballand in de wereld aanzienlijk versterkt.

Gericht op de toekomst
De nieuwe organisatiestructuur van de KNBSB is in december 2011 door 
de bondsraad ook vastgelegd in statuten en reglementen. Toch ook een 
historisch feit, gericht op de toekomst. De nieuwe organisatiestructuur, 
waar de bondsraad al in december 2010 toe besloot, doet recht aan een 
verdere professionalisering van de bond en een verbeterde communicatie 
met de verenigingen en leden. Met de nieuwe structuur voldoet de KNBSB 
aan de eisen van “Goed Sportbestuur” en de met elkaar binnen NOC*NSF 
verband gestelde minimale kwaliteitseisen voor sportbonden.

Opnieuw ledengroei BeeBall 
Kon ik in het jaaroverzicht 2010 schrijven dat zichtbaar was dat de 
nieuwe spelvorm BeeBall bij de jongste jeugd met een groei van bijna 
40% (399 leden) een flinke aanzet heeft gegeven tot de gewenste 
ledengroei, zo kan ik voor 2011 opnieuw positief zijn over de groei van 
het aantal BeeBall jeugdspe(e)l(st)ers. Ondanks een verlies van bijna 
200 leden in 2011 is het aantal BeeBall jeugdspe(e)l(st)ers met ruim 
41% (578 leden) gestegen.

De attractieve en dynamische spelvorm BeeBall voor de jongste jeugd is 
enthousiast omarmd door onze verenigingen, maar ook door gemeenten, 
basisscholen en jeugdinstellingen. Met de extra financiële impuls van 
VWS voor het uitrollen van BeeBall en G-Honkbal hebben wij fors kunnen 
uitpakken eind 2011. BeeBall staat als spelvorm nu bij alle verenigingen 
van de KNBSB en levert veel jeugdige leden op.

Ontwikkeling G-Honkbal 
De spelvorm BeeBall is, in samenwerking met de werkgroep 
gehandicaptensport KNBSB doorontwikkeld in een eenvoudige spelvorm 
voor gehandicapte sporters. Deze spelvorm is onder de naam G-Honkbal 
in de ‘markt’ gezet. Met financiële ondersteuning vanuit de LOTTO – 
subsidie ‘uitdagend sportaanbod voor gehandicapten’ zijn verschillende 
activiteiten uitgevoerd. Deze hebben inmiddels geleid tot een groot 
aantal leuke G-Honkbal toernooien in het land. Met de hiervoor al 
genoemde extra financiële impuls van VWS voor het uitrollen van dit 
sportaanbod mag verwacht worden dat het aantal G-honkballers ook sterk 
zal toenemen in 2012.

Jubileumjaar 2012
De voorbereiding van het jubileum jaar 100 jaar KNBSB zijn volop gestart 
in 2011. Het eigen jubileum congres op 17 maart 2012 beschouwen wij 
als start van de vele activiteiten in het kader van de 100 jarige honkbal 
en softbal bond. De organisatie van het Europees Kampioenschap 
Honkbal in september 2012 wordt als sluitstuk beschouwd van ons 
jubileumjaar. Met een competitiestart in april 2012 van eerste bal 
gooiende burgemeesters en/of wethouders sport, de organisatie van 
een landelijk recreantentoernooi, landelijke BeeBall dagen, G-Honkbal 
toernooien en de organisatie van het EK Heren Softbal door DVH in 
Amstelveen zal de promotie van onze sporten in het kader van 100 jaar 
KNBSB gestalte gaan krijgen.

Ten slotte  
Vorig jaar moest ik schrijven dat de Europese wisselbeker Honkbal, door 
het verlies in 2010 van de Europese titel, sinds lange tijd niet meer in 
zijn vertrouwde prijzenkast op het bondsbureau prijkt en dat in 2012 dit 
weer goed zou komen door het heroveren van de Europese titel wanneer 
het Europees Kampioenschap in Nederland zal gaan plaatsvinden.
Op het bondsbureau prijzen wij ons sinds oktober 2011 gelukkig omdat 
nu de Wereldbeker in die prijzenkast staat te blinken. Op dezelfde 
prijzenkast staat nu al weer een paar jaar de Europese wisselbeker 
Softbal Dames.

Voortbouwen op het resultaat van de historie. In 2012 gaan we 
feestvieren, de KNBSB bestaat 100 jaar, maar we gaan ook met elkaar 
aan de slag om de nieuwe geschiedenis van de KNBSB te maken. Aan 
ons allen, u als verenigingen, het bondsbestuur, de medewerkers van het 
bondsbureau en de vele vrijwilligers, de taak in 2012 verder onze sporten 
en de KNBSB uit te bouwen.

Hans Meijer
Algemeen directeur Vo
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2011 een jaar van historie schrijven en sportief oogsten



Boeken vol zijn er inmiddels geschreven over het honkbal-
goud van Oranje en nog altijd raakt de honkbalwereld er 
vooralsnog niet over uitgepraat. De wereldtitel ging in 2011 
naar een team uit een land dat niet direct tot de absolute 
grootmachten behoort. Korea, Japan, Cuba, de Verenigde 
Staten, het Nederlands team versloeg ze allemaal en toonde 
zich begin oktober in Panama de beste van de wereld. En er 
was niemand die de gerechtigheid van die triomf in twijfel 
trok. 

Aanvallend mocht het dan misschien niet allemaal even spec-
taculair ogen, effectief was het wel. Nederland sloeg toe op de 
juiste momenten, kansen werden niet of nauwelijks gemist. En 
als de ploeg eenmaal op voorsprong was gekomen, dan waren 
daar de werpers en de velders die de tegenstanders in grootse 
stijl op afstand hielden. Pitching & defense, als ooit het enorme 
belang van die twee kwaliteiten is aangetoond, dan was het 
tussen 2 en 16 oktober 2011 in Aguadulce, Santiago, Chitre en 
Panama City. Met de finale tegen Cuba als wettig en overtui-
gend bewijs.

Nederland verbaast de wereld met WK-triomf in Panama



Twee zeges in twee dagen
Zoals tijdens de World Baseball Classic 2009 de tweede stunt 
van Oranje tegen de sterren uit de Dominicaanse Republiek de 
bevestiging was dat de eerste overwinning, drie dagen eer-
der, méér was dan een offday van de één en een topdag van 
de ander, zo getuigden de twee zeges binnen twee dagen op 
25-voudig kampioen Cuba van een ongekend geloof in eigen 
kunnen. Nooit eerder leden de ‘zonen’ van Fidel Castro tijdens 
een belangrijk evenement als dit back-to-back nederlagen tegen 
een Europese opponent. Na de 4-1 van donderdag werd het twee 
dagen later in de bloedstollende finale 2-1 voor de formatie 
van bondscoach Brian Farley en beide keren zagen de kracht-
patsers uit Cuba geen kans de Nederlandse werpers de maat te 
nemen. De glansrol van routinier Rob Cordemans is uit en te 

na beschreven en bejubeld, maar ook de prestaties van Orlando 
Yntema (starter in het eerste duel met Cuba) en de relievers 
Leon Boyd, Juancarlos Sulbaran en David Bergman kunnen niet 
genoeg worden geprezen. Het was sowieso goed om te zien hoe 
knap de werpers uit de Nederlandse hoofdklasse zich weerden 
op dit niveau.
 
Het is ondoenlijk in dit korte bestek iedereen de eer te geven 
die hem toekomt. Een uitzondering maken we graag voor Curt 
Smith en Tom Stuifbergen die als enige Nederlanders in de prij-
zen vielen. Eerste honkman Smith als Meest Waardevolle Speler 
van het WK, de jongste Stuifbergen als pitcher met het laagste 
verdiende punten gemiddelde. Het All Starteam bleef verstoken 
van Oranjemannen. To
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Uitslagen Nederlands team in 2011

St. Petersburg international
Nederland - Seoel Nexen Heroes 1 - 6
Seoel Nexen Heroes - Nederland 2 - 1
Canada - Nederland 0 - 8
Nederland - Eckerd College Tritans 7 - 5
Nederland - Tampa Bay Rays 3 - 4
SPC Titans - Nederland 5 - 2
Nederland - Philadelphia Phillies 3 - 8

World Port Tournament
Nederland - Curaçao 6 - 0
Taiwan - Nederland 8 - 4
Nederland - Duitsland 2 - 1
Nederland - Cuba 1 - 4
Duitsland - Nederland 1 - 6
Nederland - Taiwan 4 - 2
Cuba - Nederland 2 - 0
Curaçao - Nederland 0 - 9

Oefenwedstrijden Panama
Venezuela - Nederland 6 - 10
Nederland - Panama 6 - 5
Taiwan - Nederland 2 - 6
Nederland - Venezuela 12 - 11

Wereldkampioenschap Panama
Nederland - Taiwan 2 - 1
Nederland - Griekenland 19 - 0 (5 inn)
Japan - Nederland 2 - 5
Nederland - Puerto Rico 5 - 0
Nederland - Canada 4 - 5 (11 inn)
Verenigde Staten - Nederland 5 - 7
Panama - Nederland 3 - 7
Nederland - Zuid-Korea 5 - 1
Nederland - Australië 2 - 1
Cuba - Nederland 1 - 4 (7 inn)
Nederland - Venezuela 12 - 2 (7 inn)
Nederland - Cuba 2 - 1   

Heldenontvangst
Als helden werden de wereldkampioenen onthaald op Schiphol. 
Ruim twee dagen na het behalen van de historische wereldtitel 
werd duidelijk wat het allemaal teweeg had gebracht in Neder-
land. Honderden fans hadden zich verzameld bij de aankomsthal 
om hun helden toe te juichen. Tientallen fotografen, camera-

mensen en journalisten verdrongen elkaar om verslag te doen 
van de terugkomst van de vermoeide maar blij verraste spelers. 
De ontvangst op Schiphol was het begin van een lange reis door 
medialand. Van De Wereld Draait Door tot Z@pplive, van de Am-
sterdamse beurs tot BNN. Heel Nederland was zich bewust van de 
unieke prestatie die geleverd was in Panama. 



Hensley Meulens schrijft geschiedenis

Hensley Meulens heeft geschiedenis geschreven met de 
San Francisco Giants. De voormalige speler en assistent-
coach van het Nederlands honkbalteam won als hitting 
coach de World Series met de Giants die de Texas Rangers 
met 4-1 klopten in de best-of-seven-serie. Meulens is de 
eerste coach met een Nederlands paspoort die een World 
Series-titel verovert. De Giants sloegen in die vijf duels 
zeven homeruns en scoorden in totaal 29 runs, mede de 
verdienste van hitting coach Meulens. Aanvallend kwamen 
de Giants op de belangrijke momenten door met een goede 
klap, zoals Meulens dat destijds bij de Olympische Spelen 
in 2000 ook deed voor Nederland tijdens de sensationele 
zege op Cuba. To
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World Port Tournament
Als het waar is dat grote gebeurtenissen hun schaduw vooruit 
werpen, dan was daar begin juli tijdens het 13de World Port 
Tournament nog niet al te veel van te merken. Het Nederlands 
team verloor in Rotterdam drie van de acht wedstrijden. Wel 
bracht het als enige toernooiwinnaar Taiwan een nederlaag toe. 
Genoeg voor een finaleplaats was dat niet. De eindstrijd ging 
tussen Taiwan en titelverdediger Cuba en leverde een heuse 
primeur op. Voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi 
was een tiebreak nodig om de winnaar aan te wijzen. Dat werd 
na een boeiend spektakel Taiwan, de ploeg die er ook het meest 
aanspraak op kon maken. In de elfde inning zwichtte de Cubaa-
nse heuvelmatador Yadier Pedroso, die eerder tot twee keer toe 
een sta-in-de-weg was geweest voor Oranje, voor het agressieve 
aanvalsspel van de Aziaten, 5-4. 
Nederland eindigde in het Familiestadion van Neptunus als 
derde vóór Curaçao en debutant Duitsland. ‘Rookie’ Roeli Henri-
que viel als enige in de prijzen; hij werd uitgeroepen tot beste 
nieuwkomer.

Spring Training in Florida
Het talent van landskampioen L&D Amsterdam was in het 
vroege voorjaar ook al meegeweest naar Florida. Het Nederlands 
team nam daar deel aan het invitatietoernooi van St. Peters-
burg. Brian Farley trad voor het eerst als hoofdcoach op, als 
opvolger van Jim Stoeckel. Hij probeerde in St. Pete naast Roeli 
Henrique ook andere jeugdige spelers zoals Michael Pluijmers, 
Rien Vernooij en Kevin Miner uit, maar alleen Henrique ‘over-
leefde’. Van de zeven wedstrijden in Florida won Oranje er twee. 
Van de profs van de Nexen Heroes uit Seoel (tweemaal), Tampa 
Bay Rays en Philadelphia Phillies werd verloren. Pijnlijk was de 
nederlaag tegen de studenten van St. Petersburg College, onder 
de ogen van, toen nog, aankomend Hall of Famer Bert Blyleven. 

Henrique haalde zoals gezegd ook de selectie voor het WPT, 
samen met o.a. Jurrian Koks, ploeggenoot bij Pirates. Aan de 
vooravond van het evenement toonde Brian Farley zich tevre-
den over de inzet van zijn spelers. ‘De energie die zij uitstralen 
op de training geeft mij het goede gevoel dat het een succesvol 
toernooi wordt.’ Het begin, met een 6-0 zege op het Curaçao 
van manager Johnny Balentina, was inderdaad goed. De daarop-
volgende nederlaag tegen Taiwan (4-8, na een 4-1 voorsprong) 
dwong Nederland echter in de rol van achtervolger. Cuba, zelf 
ook veroordeeld tot achtervolgen na verrassend verlies tegen 
Curaçao, frustreerde de inhaalrace door in beide duels met Oran-
je sterpitcher Yadier Pedroso de leiding van de verdediging toe 
te vertrouwen. Die gaf geen krimp: 1-4 en 0-2. Drie maanden 
later zou de wraak zoet zijn.



Huldiging
Op de 11e van de 11e van de 11e werd het Nederlands 
honkbalteam uitbundig gehuldigd in Haarlem. Vele honk-
balliefhebbers uit het hele land waren naar het historische 
centrum gekomen om de wereldkampioen in levende lijve 
te aanschouwen. 

Wat zij niet konden zien was de BeeBallclinic die de mannen 
vlak na de middag bezochten in de Provincie N-H hal. Groep 6 
van de Liduinaschool uit Haarlem kreeg niet alleen les van de 
internationals, maar ging ook naar huis met een handtekening 
en een foto van de wereldkampioenen. 

Daarna vertrok het gezelschap met Loungeboot ‘Adriaen Pauw’ 
richting het Teylersmuseum. Al varende richting Teylersmuseum 
werd het steeds drukker op de kades. Vanaf de karakteristieke 

brug met de bijnaam ‘Verfroller’ was het duidelijk dat toch velen 
op deze vrijdagmiddag op de boottocht waren afgekomen om de 
kampioenen toe te juichen.

Ongelooflijk
Vanaf de boot genoten spelers en stafleden zichtbaar van alle 
aandacht. “Dit is heel bijzonder om mee te maken’’, zei Curt 
Smith, de meest waardevolle speler van het WK in Panama. 
Smith was één van de negen spelers die speciaal voor de huldi-
ging was overgevlogen vanuit Curaçao, Aruba of Canada. 
Smith: “We wisten niet of we hier wel bij konden zijn. Maar ik 
ben enorm blij om dit mee te kunnen maken. Ongelooflijk.’’ 

Oranje-manager Brian Farley liet de hele dag over zich heen-
komen. ,,Op het moment dat de finale was afgelopen beseften 
we natuurlijk dat we wereldkampioen waren. Maar toen we op 
Schiphol terugkeerden en al die mensen zagen. Toen kreeg ik 
pas een echt WK-gevoel’’, aldus Farley. ,,Je weet niet wat je 
moet verwachten, ook niet voor vandaag. Maar al die mensen 
die naar Haarlem zijn gekomen, ongelooflijk, in één woord 
fantastisch.’’ 

Ridders van Oranje Nassau
Na zo’n 50 minuten varen eindigde de tocht bij het Teylersmu-
seum. Daar werden de spelers en stafleden eerst toegesproken 
door burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem, NOC*NSF-
voorzitter André Bolhuis en bondsvoorzitter Bob Bergkamp. 
Daarna sprak Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport de memorabele woorden ‘’Het heeft Hare Ma-
jesteit behaagd...’’ tot Sidney de Jong en Brian Farley. De aan-
voerder en de manager werden benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Ook technisch directeur Robert Eenhoorn 
ontving tot zijn grote verbazing dezelfde hoge onderscheiding. 
En daar bleef het niet bij. De andere spelers hebben in de 
maanden daarna in hun woonplaats de versierselen gekregen. 

En toen was het tijd om richting Grote Markt te gaan. Rond zes 
uur stonden een paar duizend fans rondom het grote podium. 
Als filmsterren werd iedereen uitbundig begroet langs de cat-
walk en toegejuicht door het aanwezige publiek. De champagne 
vloeide rijkelijk over het podium en over de spelers en coaches. 
Het werd een grootse hulde van het honkbalpubliek aan de 
Nederlandse honkbalploeg. 



En of het allemaal niet op kon werd het Nederlands 
honkbalteam op 12 december tijdens het NOS | NOC*NSF 
Sportgala uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar. Nooit 
eerder slaagde een honkbalteam er in deze titel te winnen.
En dat niet alleen. Bondscoach Brian Farley werd in Den 
Haag gekozen tot Sportcoach van het Jaar.  Hij nam de 
NOC*NSF Coach Award in ontvangst uit handen van violist 
en dirigent Jaap van Zweden.

All Star Team 
“Elke coach vindt de waardering van medecoaches belangrijk. 
En ik ben geen uitzondering natuurlijk”, zei de bondscoach in 
zijn dankwoord. Daarna eerde hij zijn selectie. Hij verwees naar 
het All Star Team, dat na afloop van het wereldkampioenschap 
in Panama was gekozen. Daarin ontbraken de spelers uit het 
Nederlands team. Farley: “Eigenlijk vonden we dat terecht. Elke 
andere wedstrijd hadden we een andere ster, maar niet een All 
Star. We hadden misschien niet de tien beste spelers, maar wel 
het beste team.”  

Jaap Eden en Coach Award voor Oranje 
Daarna werd het Nederlands honkbalteam uitgeroepen tot 
Sportploeg van het Jaar. De honkballers ontvingen de Jaap 
Eden Award uit handen van cabaretier en presentator Jörgen 
Raymann. Aanvoerder Sidney de Jong nam sprak in zijn speech 
de volgende woorden. “Je hebt kunnen zien hoe een hecht 
team we waren en zijn. Alleen dan is zoiets mogelijk. We 
hebben echt emotionele pieken gehad dit jaar. En jammer ge- To
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De Dubbel op het NOC/NSF Sportgala

noeg ook een emotioneel dal”, daarmee verwees hij naar het
overlijden van Gregory Halman. “Ik ben heel blij voor alles, 
voor de honkbalwereld, voor iedereen, dat wij kunnen eindigen 
op een emotioneel piekmoment.” 

Het Nederlands honkbalteam was voor de derde keer in negen 
jaar genomineerd. Maar nog niet eerder werd de prijs gewon-
nen. Dat gebeurde wel in de categorie Coach van het Jaar. 
Robert Eenhoorn, werd als bondscoach drie keer genomineerd. 
Hij ontving tijdens zijn laatste nominatie in 2007 als eerste 
honkbalcoach de NOC*NSF Coach Award.



Baseball Academies
Bij de academies is het programma gericht op het opleiden 
van individueel talent, maar daarnaast is er  een strijd om 
het kampioenschap in de Elite competities. Bij de Aspiran-
ten werd  APPM Rabbits kampioen. Gevolgd door Diamonds 
Amsterdam en Scimitars. In de Junioren competitie is de 
titel gewonnen door Scimitars MN. Tweede werd Rotterdam 
Unicorns, en derde Tsunami Den Haag.

Scimitars was in 2011 hofleverancier aan de vertegenwoordigen-
de elftallen. In totaal waren er 18 jonge internationals actief 

van de academy in Midden-Nederland. Rabbits volgde daarna 
met 13 afgevaardigden voor de verschillende jeugdelftallen. 
Unicorns leverde 8 mannen af aan de drie Jong Oranje teams.

Academy AA U16 AA U17 AAA TOTAAL

Scimitars Midden-Ned. 6 7   5 18 

APPM Rabbits 5 5  3   13

Rotterdam Unicorns 2  3 3   8

Diamonds Amsterdam 1 1  3   5

Tsunami Den Haag 2  1 1   4

Bixie Baseball 2 1  1   4

Rangschikking Academies in 2011
# Academy GW W G V MIN Pnt
1 APPM Rabbits Aspiranten 38 30 0 8 8 60
4 APPM Rabbits Junioren 38 20 2 16 0 42
3 Scimitars MN Aspiranten 40 20 4 16 0 44
1 Scimitars MN Junioren 39 26 0 13 0 52
5 Rotterdam Unicorns Aspiranten 37 13 3 21 0 29
2 Rotterdam Unicorns Junioren 39 24 1 14 0 49
4 Tsunami Den Haag Aspiranten 39 17 3 19 0 37
3 Tsunami Den Haag Junioren 39 24 0 15 0 48
2 Diamonds Amsterdam Aspiranten 40 23 2 15 0 48
5 Diamonds Amsterdam Junioren 39 12 0 27 0 24
6 Bixie Baseball Eindhoven Aspiranten 40 7 2 31 0 16
6 Bixie Baseball Eindhoven Junioren 40 9 1 30 0 19



Jong Oranje
AA-team U16
Nederland is op het EK in Brno voor de leeftijd U16 derde 
geworden. Ambities waren er om de Euopese titel te veroveren. 
De spelersgroep, met nagenoeg geen internationale ervaring, 
hebben veel geleerd van het EK in Brno. Zo bleek het weer 
nogal eens spelbreker te zijn (het gehele toernooi last van 
gehad) en waren er ook verschillende blessures. De spelers, met 
veel talent, hebben onschatbare ervaring opgedaan.

AA-team U17
Het AA-team U17 is zevende geworden op het Wereld 
Kampioenschap in Mexico. Oranje verliet na drie gewonnen 
wedstrijden het toernooi. Dat het WK hier en daar wat 
rommelig verliep, moge duidelijk zijn. Zo won Nederland de 
wedstrijd tegen Cuba omdat de Cubanen te laat kwamen. Ook 
de punten tegen Puerto Rico werden binnengehaald zonder dat 
er een bal werd geslagen. De Puerto Ricanen kwamen namelijk 
helemaal niet opdagen. Het derde gewonnen duel was tegen 
Indonesie. Maar dat mocht geen naam hebben.  Tijdens de 
andere wedstrijden gaf Nederland goed tegenstand, maar trok 
uiteindelijk toch aan het kortste eind. In de laatste wedstrijd 
van het toernooi stond Oranje met 4-0 voor tegen Mexico, maar 
kon die voorsprong niet vasthouden. De einduitslag was 11-5 in 
het voordeel van het gastland. Nederland eindigde de tweede 
ronde met een uit vijf. Belangrijkste ervaring die de spelers 
hebben opgedaan, is dat ze hebben kunnen zien dat ze tegen 
de goede landen ook kans maken om te winnen.

AAA team U19
Het AAA-team heeft in het Spaanse Gijon de Europese titel 
veroverd. Het team van Eric de Bruin was heer en meester op 
het EK en werd ongeslagen kampioen. Niet een keer kwam het 
AAA-team in de problemen. Zo was Oranje in de finale veel 
sterker dan Tsjechie. Het werd 10-4, maar na drie innings stond 
het al 8-0. In de halve finale rekende Nederland eenvoudig af 
met regerend kampioen Italie. De Italianen hadden weinig tot 
niets in te brengen. Jong Oranje boog een 1-0 achterstand om 
in een 4-2 voorsprong en hoefde daarom in de negende inning To
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niet eens meer aan slag te komen. Het AAA-team werd terecht 
Europees Kampioen en nam ook nog eens twee individuele 
prijzen mee naar huis. Stijn van der Meer werd uitgeroepen tot 
Most Valuable Player en Ian Delemarre was de beste pitcher. 

Regensburg Toernooi
Van 2 t/m 7 april vond onder leiding van Martijn Nijhoff, Ferenc 
Jongejan en Gijs Selderijk het MLB Academy Tournament plaats 
in het Duitse Regensburg. Nederland was afgereisd met een 
jonge selectie. Het team won drie van de vier wedstrijden en 
speelde er 1 gelijk. 

MLB Camp
Van 2 t/m 27 augustus hebben twaalf talenten deelgenomen 
aan de MLB Academy op het Olympisch trainingscomplex in 
Tirrenia, Italië. Zij volgden drie weken lang een intensief 
programma, waarbij werd getraind en gespeeld, onder leiding 
van MLB-instructeurs (o.a. Art Howe, Bruce Hurst, Lee Smith, 
Wally Joyner, Felix Milan, German Geigel en Jeff Krushell).

Showcase
De KNBSB organiseerde in 2011 in samenwerking met MLB en 
NOC/NSF voor de derde keer een showcase in het Amerikaanse 
Florida. Door middel van het spelen van wedstrijden tegen 
verschillende colleges en deelname aan toernooien maken we 
coaches van colleges bewust van het niveau van de Nederlandse 
spelers. Zo zijn er mogelijkheden voor de spelers om naar college 
te gaan. Doel van de showcase is om spelers op een college onder 
te brengen dan wel een profcontract te laten tekenen. 6 van de 12 
spelers die mededen aan de showcase in Florida hebben inmiddels 
een college gevonden (Jesse Aussems, Reginald Bomberg, Bayron 
Cornelisse, Jordan Illis, Robin Schel en Stijn van der Meer).

Big League
Het Nederlandse Big League team werd in 2011 met overmacht 
Europees Kampioen in het Poolse Kutno. Moldavie, Polen en 
Litouwen werden met ruime cijfers verslagen. In de World Series 
werd Oranje uitgeschakeld in de halve finale. Het Big League 
team werd met 10-0 verslagen door titelverdediger Puerto 
Rico. Het team van Bill Froberg kan desondanks terugkijken 
op een zeer geslaagd toernooi. Van de vier wedstrijden in de 
voorrondes wisten ze er drie in winst om te zetten. Er werd 
alleen verloren van Puerto Rico. Niet eerder eindigde een 
Nederlands Big League Team bij de laatste vier in de World Series.

Talenten in Major League

In 2011 hebben twee spelers uit het 
KNBSB Opleidingstraject getekend 
voor een Major League Baseball 
organisatie: Danny Arribas (Bixie 
Baseball) en Lars Huijer (Hoofddorp 
Pioniers) maakten hun profdebuut 
in respectievelijk de organisatie van 
de Pittsburgh Pirates en de Seattle 
Mariners. Rodney Daal (HCAW) en 
Nick Urbanus (Amsterdam Pirates) tekenden in 2010, maar 
maakten in 2011 hun profdebuut. Daal deed dat bij de San 
Diego Padres, Urbanus bij de Texas Rangers. Het totaal aantal 
honkballers dat in Nederland is geboren of opgegroeid, en 
sinds 1974 een profcontract tekende kwam hiermee op 47.



Het Nederlands softbalteam kan opnieuw terugkijken op 
een succesvol jaar. 2011 was het jaar van prolongatie van 
de Europese titel, maar ook het jaar waarin het Wereldkam-
pioenschap van 2014 werd toegewezen aan ons land.

Het eerste softbal-WK in Europa zal dan in Haarlem plaats-
vinden, waarbij de wedstrijden worden gespeeld op het Nol 
Houtkamp Complex, vernoemd naar de softbalcoach, die 15 
jaar leiding gaf aan de nationale ploeg. Houtkamp was in zijn 
periode als bondscoach (1969-1983) succesvol en loodste Oranje 
naar drie opeenvolgende Europese titels (1979, 1981, 1983). 
De Amerikaanse Diane Schumacher werd in 1998 en 1990 de 
tweede coach die tweemaal op rij met de softbalploeg de Euro-
pese titel veroverde. Craig Montvidas, die sinds november 2008 
weer aan het roer van het Nederlands softbalteam staat, werd 

geen twijfel over bestaan wie de sterkste ploeg op het veld was. 
Zo’n 4000 toeschouwers waren er op het intieme en gezellige 
veld in Ronchi Dei Legionari getuige van hoe het Nederlands 
team een ware softbalshow weggaf. Het werd het hoogtepunt 
van het evenement. Oranje vlamde en won overtuigend met 
10-2 van Italië. De afsluiting kon niet mooier: een ‘3-run, 
walk-off, homerun’ van Saskia Kosterink, die eerder tijdens het 
EK haar 100ste interland speelde. Het was voor het eerst in 
de geschiedenis dat een EK-finale met een ‘walk-off homerun’ 
werd afgesloten, het was de eerste keer in de historie dat een 
EK-finale eindigde via de ‘mercy-rule’. Nederland was voor de 
tweede keer op rij ongeslagen Europees kampioen en won de 
titel voor de achtste keer. Nederland had in Virginie Anneveld 
de meest waardevolle speelster en in Dagmar Bloeming de beste 
werpster van het evenement.

op 6 augustus 2011 de derde coach in de geschiedenis die de 
ploeg naar twee opeenvolgende Europese titels coachte. Het was 
ook het jaar waarin Britt Vonk als speelster debuteerde in het 
sterke team van de University of California at Berkeley, Nathalie 
Timmermans weer in Oklahoma speelde en drie speelsters in 
de Italiaanse competitie uitkwamen (Saskia Kosterink, Lindsey 
Meadows en Nathalie Gosewehr).

Historische walk-off homerun
Ten opzichte van twee jaar eerder was het team duidelijk een 
stuk meer volwassen en ervaren. En dus werd die zesde augus-
tus een memorabele dag. Het Nederlands team plaatste zich 
rechtstreeks voor de finale tegen Italië, dat via de herkansing 
de eindstrijd bereikte. Een nieuwe klassieker was in de maak. 
Het Nederlands team domineerde van begin tot eind en liet er 

Nederlands Softbalteam ‘on the right track’



En zo was de cirkel weer rond, want vier jaar eerder plaatste 
Nederland zich op hetzelfde veld voor de Olympische Spelen van 
2008 in Peking. In 2007 was Italië eveneens de tegenstander en 
toen werd de finale met 3-2 in de verlenging gewonnen. Ook 
toen was het Saskia Kosterink die het laatste punt scoorde! De 
geschiedenis herhaalde zich!

Het internationale seizoen begon voor Oranje met een reeks van 
14 wedstrijden in Tennessee en Florida tegen sterke universi-
teitsploegen. Zeven wedstrijden werden in winst omgezet. Een 
hoogtepunt was er op 12 maart toen Rebecca Soumeru de eerste 
bal mocht gooien voor aanvang van de Major League Spring 
Training-wedstrijd tussen de Philadelphia Phillies en Tampa Bay 
Rays. Nooit eerder had een Nederlander een eerste bal gegooid!

De Holland Tour bleef in 2011 beperkt tot acht wedstrijden. 
Viermaal was het Nederlands herensoftbalteam de tegenstander, 
tweemaal werd gespeeld tegen de Holland All Stars, een team 
samengesteld uit speelsters uit de hoofdklasse en overgangs-
klasse. De Holland Tour werd in Amsterdam afgesloten met twee 
overwinningen op Argentinië, dat een Europese reis maakte.

Zand in de ogen
Van 1 t/m 6 juni nam Nederland deel aan het ‘Torneo 150 Anni 
Unitá d’Italia’ in Bollate. Helaas waren de weersomstandighe-
den niet optimaal en moest de finale vanwege regen worden 
geschrapt. Van Italië werd eenmaal gewonnen en eenmaal verlo-
ren. Het belangrijkste duel werd door Oranje in winst omgezet, 
want dat was de 100ste wedstrijd ooit tussen beide landen. 
Oranje won met 7-2. De tweede ontmoeting werd met 4-0 ver-
loren, maar voor Italië was dat slechts het bekende ‘zand in de 
ogen strooien’, want iedereen weet hoe het EK twee maanden 
later afliep.

In 2012 staat voor het Nederlands softbalteam het WK in 
Canada op de agenda. Doelstelling is om in het hoge noorden 
van Whitehorse een plekje te klimmen op de ranglijst en meer 
aansluiting te vinden met de wereldtop. Het Nederlands softbal-
team is duidelijk ‘on the right track’!
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Het jaar 2011 was niet alleen succesvol voor het Nederlands 
softbalteam, ook de twee Jong Oranje-ploegen kunnen te-
rugkijken op een vruchtbaar jaar. Het hoogtepunt kwam in 
augustus toen Jong Oranje Wit in België Europees Cadetten-
kampioen werd. De titel was weer terug in Nederland, 
want twee jaar eerder moest de ploeg in Alkmaar genoegen 
nemen met het zilver.

Het was, na 2007, de tweede Europese softbaltitel voor de 
Cadetten. Onder leiding van coaches Marjan Smit, Mary-Ann 
Hatt en Judith van Kampen en team manager Vera Van De Ven 

concurrenten Rusland en Italië. Deze wedstrijden vormden het 
slot van een lange dag, die was begonnen met een (gewonnen) 
inhaalduel tegen Duitsland. De rust die de ploeg hierna kreeg 
was belangrijk, want een dag later begon de ommekeer. Jong 
Oranje Wit laadde zich op door met 11-0 overtuigend te winnen 
van België en was klaar voor de eindstrijd! Op de slotdag, 13 
augustus, waren de rollen omgedraaid. De ploeg won eerst de 
herkansing tegen Italië met 3-0, waarna in de finale met 3-1 
van Rusland werd gewonnen. Een week nadat het ‘grote’ Oranje 
in Italië Europees kampioen was geworden was er weer een 
Europese softbaltitel.

werkte Jong Oranje Wit in 2011 een intensief trainings- en 
wedstrijdschema af. Naast de wekelijkse trainingen was er 
voor de ploeg een eigen competitie opgezet, waarin onderlinge 
wedstrijden werden gespeeld. Daarnaast was er nog deelname 
aan de Amsterdam Canals Softbal Series, georganiseerd door 
Amsterdam Pirates.

Wederopstanding Cadetten
Het intensieve wedstrijdritme bleek later in het jaar zeker in 
het voordeel van de jeugdige groep softbalsters. Even dreigde 
het in België mis te gaan, want op één dag werd verloren van 

Prima prestaties Jong Oranje softbalteams
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Voor Jong Oranje Rood stond er in 2011 helaas geen groot 
evenement op de agenda. Een jaar eerder slaagde de ploeg er 
in Wenen niet in zich te plaatsen voor het Junioren-WK en 
dus ontbrak Nederland in december in Zuid-Afrika. Wel nam 
Jong Oranje als team voor de tweede keer weer deel aan de 
hoofdklasse-competitie. En daarin was het team succesvol. De 
ploeg, die speelde onder leiding van coaches Mireille Gill’ard, 
Nathalie Franssen en Maaike Zijlstra, won zesmaal in de hoogste 
competitie en leverde daarin dus duidelijk een betere presta-
tie dan een jaar eerder. Voor een aantal tegenstanders was de 
nederlaag zeer kostbaar! Voor Jong Oranje Rood staat in 2012 

het Europees kampioenschap in België op het programma. Het 
doel is duidelijk: de titel moet weer terug naar Nederland! Wel 
nam Jong Oranje Rood in het begin van het jaar weer deel aan 
de jaarlijkse Indoor Cup in Schiedam en had daar in Kimberly 
Jones de beste slagvrouw.

Future Stars
In februari deden beide nationale jeugdploegen de eerste inter-
nationale ervaringen van het jaar op tijdens het Right To Play 
Future Stars Tournament in Amsterdam. Naast de Nederlandse 
teams werd deelgenomen door ploegen uit Tsjechië en Groot-

Brittannië. Noa Brand, Quincey Catsburg en Ilona Andringa 
wonnen in de hoofdstad persoonlijke prijzen. Later in het jaar 
ontmoette Jong Oranje Rood nog de door Europa tourende nati-
onale teams van Indonesië en Argentinië.

In de eerste week van mei vond op het complex van HCAW in 
Bussum het eerste Future Stars Softball Camp plaats. Een groot 
aantal jeugdige softbalsters nam deel aan het trainingskamp, 
dat de eerste aanzet vormde voor de realisering van Jong Oranje 
Blauw (pupillen), maar ook aanvulling voor Jong Oranje Wit. De 
toekomst van het Nederlandse softbal is duidelijk in beweging!



Het seizoen 2011 in de honkbal hoofdklasse werd geken-
merkt door een behoorlijk aantal aantrekkelijke wedstrij-
den en een spannende ontknoping in de play-offs, die dit 
jaar een andere opzet kenden. De inzet van het seizoen 
2011 was de 90ste kampioenstitel sinds het Amsterdamse 
Quick in 1922 de eerste landskampioen werd. 

Destijds bestond de hoogste afdeling, de Eerste Klasse, uit 
slechts vier teams, allen afkomstig uit de hoofdstad. Maar 
die allereerste competitie van de toenmalige Nederlandsche 
Honkbal Bond (NHB), tien jaar na de oprichting 1912, vormde 
wel het begin van een rijke historie.Negentig jaar later was het 
opnieuw een Amsterdamse vereniging die op het erepodium 
stond. L&D Amsterdam Pirates was in de Holland Series te sterk 

voor Vaessen Pioniers en pakte de titel. Eerder onttroonde de 
ploeg van coach Charles Urbanus DOOR Neptunus in het slotduel 
van de play-offs.

Getipt
Terug naar het begin van het seizoen. De top-vier van het jaar 
ervoor, DOOR Neptunus, L&D Amsterdam Pirates, Corendon 
Kinheim en Vaessen Pioniers werden ook nu weer getipt voor 
de kampioensstrijd. En die veronderstelling kwam ook uit, want 
het kwartet plaatste zich wederom voor de bovenste plaatsen. 
Van dit viertal kregen Neptunus en Pirates het predikaat Hol-
land Series- en kampioenskandidaat. De twee ploegen openden 
het seizoen tegen elkaar in een vooruitgeschoven serie wed-
strijden, omdat beide later in het jaar deelnamen aan de Europa 

Cup-toernooien. Amsterdam zette twee van de drie wedstrijden 
in winst om en vanaf dat moment barstte de titelstrijd dan ook 
echt los.
Na verlies in het openingsduel tegen Neptunus won Amster-
dam negen wedstrijden op rij met een paar flinke uitschieters, 
voordat werd verloren van Kinheim. Neptunus moest een week 
eerder tweemaal de meerdere erkennen in de Haarlemmers.

In het verdere verloop van het seizoen bleef het gelijk opgaan 
tussen koplopers Amsterdam Pirates en Neptunus. De Amster-
dammers voerden lange tijd de ranglijst aan, maar begin juli 
namen de Rotterdammers de positie over en sloot de competitie 
uiteindelijk ook als koploper af. Toch plaatsten beide teams 
zich tegelijk op zaterdag 23 juli voor de play-offs. De top-vier 

L&D Amsterdam Pirates 90ste honkbalkampioen van Nederland
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was hierna snel beslist, want binnen een week verzekerden ook 
Kinheim en Pioniers zich voor de kampioensfase. Het was overi-
gens Amsterdam dat een beslissende rol speelde in de plaatsing 
van de laatste. Op donderdag 28 juli won Amsterdam met 0-2 
bij UVV, waardoor de beslissing viel over de vierde en laatste 
plek. UVV werd hierdoor uitgeschakeld, terwijl Pioniers door 
dit resultaat vierde werd. En zo kwam er ook een einde aan de 
play-off race voor UVV, dat voor het eerst in vele jaren weer 
op het hoogste niveau speelde. De Utrechters, bespeler van het 
fraaie complex in Vleuten, deden lang mee om de vierde plek, 
maar eindigden uiteindelijk op de vijfde plaats. 

Verrassende ontknoping
Na afloop van de reguliere competitie volgde een play-off nieu-
we formule. Geen serie wedstrijden tussen de nummer 1 tegen 
4 en nummer 2 tegen 3, maar een reeks wedstrijden waarin de 
top-vier elkaar driemaal tegenkwam. En dat resulteerde in een 
verrassende ontknoping. Niet Amsterdam of Neptunus, maar 

Pioniers plaatste zich als eerste ploeg voor de Holland Series. 
De Hoofddorpers wonnen eerst twee van de drie wedstrijden van 
Neptunus en deden een week later hetzelfde tegen Amsterdam. 
De volgens velen ‘droomfinale’ tussen Amsterdam en Neptunus 
kwam er dus niet. Maar deze twee ploegen gingen wel de strijd 
met elkaar aan om de tweede finaleplek, want Kinheim werd al 
snel uitgeschakeld. Het toeval wil dat Neptunus en Amsterdam 
tegenover elkaar stonden in de laatste reeks van drie wedstrij-
den. Neptunus zette op donderdag 26 augustus de eerste stap 
door het eerste duel met 7-0 te winnen, maar daarna gooide 
de regen roet in het eten en volgden drie afgelastingen. Op 
dinsdag 30 augustus werd de reeks voortgezet en won Amster-
dam, door het werpen van Rob Cordemans, met 2-3. De derde en 
laatste wedstrijd zou dus bepalend worden. In een tumulteuze 
en spectaculaire wedstrijd won Amsterdam uiteindelijk met 5-4 
in 10 innings, en plaatste zich voor de Holland Series.

De best-of-seven finale (voor het eerst sinds 1989 werden er 

weer zeven wedstrijden gespeeld) begon met twee zinderende 
wedstrijden, die eindigden met een punt verschil. Amsterdam 
won het openingsduel pas na 14 innings met 4-5, waarna 
Pioniers een dag later met 6-5 won. Amsterdam besliste de 
finale een weekend later door met 6-2, 8-1 en 10-2 overtuigend 
te winnen. En zo legde L&D Amsterdam Pirates beslag op de 
negentigste kampioenstitel in het honderdste jaar dat er in 
Nederland georganiseerd werd gehonkbald.

Europa Cup
In de Europa Cup-toernooien in juni plaatste Amsterdam Pirates 
zich voor eigen publiek voor de Final Four, hoewel het slotduel 
met 6-5 werd verloren van het Italiaanse Unipol Bologna, dat 
zich daardoor eveneens kwalificeerde. Neptunus wist zich in 
Parma niet te plaatsen. In september moest Amsterdam in het 
Tsjechische Brno de meerdere erkennen in T&A San Marino, dat 
pas in de tiende inning met 1-0 won en Unipol Bologna, dat 
met 10-9 won, zodat Pirates vierde werd.



Voor aanvang van de competitie 2011 stond eigenlijk al 
vast dat Sparks Haarlem en Terrasvogels ook dit seizoen om 
de titel zouden strijden. Een paar maanden later gebeurde 
dat ook daadwerkelijk.

Het begin van de rivaliteit tussen deze twee toonaangevende 
softbalploegen dateert al van vele jaren terug, want al in de ja-
ren zeventig waren het HHC (de voorloper van Sparks Haarlem) 
en Terrasvogels, die om de titel streden. Pas in de jaren tachtig 
kwam daarin verandering toen ook teams als HCAW (Bussum) 
en Twins (Oosterhout) niet alleen in de bovenste regionen 
speelden, maar ook verschillende malen landskampioen werden. 
In 2008 kwam daar de eerste oostelijke landskampioen bij toen 
Tex Town Tigers beslag legde op de titel. Een jaar later prolon-
geerde de ploeg uit Enschede het landskampioenschap, maar in 
2010 moest men de titel aan Sparks Haarlem laten. Na afloop 
van dat seizoen verliet een aantal speelsters om uiteenlopende 

redenen Tex Town Tigers, dat daardoor in het seizoen 2011 een 
ondergeschikte rol speelde. Tenminste, in de eigen competitie, 
want Europees verraste Tex Town Tigers opnieuw!

Tijdens het jaarlijkse JCJ Mastenbroektoernooi van Tex Town Ti-
gers stonden Iber Lengua Terrasvogels en Oolders Omaco Sparks 
Haarlem tegenover elkaar in de finale. Het eerste signaal voor 
de ontknoping van de competitie 2011 werd afgegeven. Ter-
rasvogels won het evenement, maar uiteindelijk was het Sparks 
Haarlem dat in de competitie domineerde.

Smaakmaker
De ploeg van het Noordersportpark zette 27 van de 28 compe-
titiewedstrijden om in winst. Alleen Terrasvogels wist eenmaal 
van de ploeg van coach Juni Francisca te winnen. Plaatsing 
voor de play-offs was voor deze twee teams dan ook min of 
meer een formaliteit. Maar lang bleek onzeker welke ploegen 

zich als derde en vierde zouden kwalificeren voor de eindstrijd. 
Alcmaria Victrix, dat een jaar eerder promoveerde en in 2011 
voor het eerst na lange tijd weer op het hoogste niveau speelde, 
bleek een andere smaakmaker van de competitie. De ploeg, met 
veel jeugdig talent, gaf al gelijk vanaf het begin een visite-
kaartje af en plaatste zich knap in het eerste jaar terug in de 
hoofdklasse voor de play-offs. De vierde plek ging naar Olympia 
Haarlem en ook dat was een opmerkelijke en uitstekende 
prestatie. Opmerkelijk omdat Olympia Haarlem een jaar later 
nog om degradatie speelde en toen pas laat overgangsklasser 
Gryphons van zich af wist te schudden in de promotie/degrada-
tie play-off. Een uitstekende prestatie, omdat Olympia een jaar 
later eigenlijk al vanaf het begin om de vierde plaats speelde 
met vrijwel dezelfde ploeg als in 2010. En zo viel Tex Town 
Tigers in 2011 dus voor het eerst na een aantal jaren buiten de 
boot wat betreft de strijd om het landskampioenschap.

Titelstrijd softbal weer tussen Sparks Haarlem en Terrasvogels



Nacompetitie
Vanwege het oneven aantal teams (Euro Stars trok zich voor 
aanvang van de competitie terug) was er geen rechtstreekse 
degradatie, maar moest de ploeg op de onderste plaats zich 
wel zien te handhaven in de promotie/degradatie play-off. Het 
was Centrals dat uiteindelijk in deze reeks wedstrijden terecht 
kwam. En ook dat was weer opmerkelijk, want een jaar eerder 
nam Centrals nog deel aan de play-offs om  de landstitel. 
Centrals moest in de nacompetitie de meerdere erkennen in het 
Utrechtse UVV. De ploeg van debuterend coach Berend Mannes-
sen rekende in drie wedstrijden met Centrals en promoveerde 
naar de hoofdklasse, waarin het in 2012 een rentree zal maken. 
Gryphons promoveerde rechtstreeks naar de hoofdklasse. Onder 
leiding van coach André Prins zette Gryphons de toon in de 
overgangsklasse, veroverde het kampioenschap en promoveerde.

In de tussenronde, die volgde op de reguliere competitie, 
veranderde er niets. Wel wist Terrasvogels ook nu als enige van 
Sparks Haarlem te winnen! En zo stond Sparks Haarlem in de 
drukbezochte (maar ook door regen geteisterde) play-offs te-
genover Olympia Haarlem en trof Terrasvogels Alcmaria Victrix. 

De twee favorieten onderstreepten hun status en stonden een 
paar weken later andermaal tegenover elkaar in de Holland 
Series, waarin Terrasvogels overigens een aantal geblesseerde 
speelsters had. Even leek er een stunt in de maak in de best-
of-five finale toen Terrasvogels bij Sparks Haarlem in de eerste 
twee wedstrijden de tegenstander (opnieuw) onder druk zette 
en tweemaal de leiding had. Uiteindelijk ging de winst met 8-5 
en 7-6 naar Sparks Haarlem en de ploeg prolongeerde een week 
later de titel op het veld in Santpoort. 

In de bloemen gezet
Sparks Haarlem onderstreepte in het derde duel (waarin het ook 
regende) haar sterkte van het seizoen 2011 en won met 3-11. 
Aanvankelijk werd een 0-3 voorsprong uit handen gegeven, 
want Terrasvogels kwam langszij. Maar na een regen-onderbre-
king sloeg Sparks Haarlem alsnog toe en besliste het duel. Het 
was niet alleen het slot van een enerverend seizoen, maar ook 
de afsluiting van de imponerende loopbaan van scheidsrechter 
Carolien Stadhouders. Zij stond in de beslissende wedstrijd ach-
ter de plaat en werd na afloop terecht in de bloemen gezet door 
Terrasvogels en Sparks Haarlem. Bondscoaches Craig Montvidas 

en Karen Marr reikten vervolgens de kampioensmedailles en de 
beker uit aan Sparks Haarlem.

Europa Cup
Europees gezien namen Sparks Haarlem, Terrasvogels en Tex 
Town Tigers ook in 2011 weer deel aan een bekertoernooi. Tex 
Town Tigers was bekerhouder in het Europa Cup-1 toernooi, 
waaraan Sparks Haarlem (bekerhouder Cup Winners Cup) als 
landskampioen deelnam. Terrasvogels verscherpte het Europese 
record door voor de 31ste keer aan een bekertoernooi deel te 
nemen. De ploeg uit Santpoort plaatste zich voor de finale 
van het Cup Winners Cup-toernooi in het Italiaanse Castions 
di Strada, maar moest de winst uiteindelijk aan Fiorini Forlì 
(Italië). In Caserta ging de finale tussen Sparks Haarlem en Tex 
Town Tigers. De Haarlemse ploeg was de favoriet, maar trok 
uiteindelijk verrassend aan het kortste einde tegen Tex Town 
Tigers, dat dus het bezit van de Europa Cup prolongeerde.
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All Star Game
De tweede editie van de All Star Game zal de boeken ingaan als 
een dag waarop de weergoden honkbalminnend Nederland niet 
echt gezind waren. Maar het werd ook een dag waarop duidelijk 
werd dat het duel tussen de beste honkballers uit de Nederlandse 
hoofdklasse kan uitgroeien tot een evenement waar niemand 
meer om heen kan. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door 
Team North. Het team bestaande uit spelers van L&D Amsterdam, 
Corendon Kinheim, Vaessen Pioniers en Mr. Cocker HCAW versloeg 
de winnaar van vorig jaar, Team South, met 8-5. Grote man was 
zonder twijfel Bryan Engelhardt, die met twee homeruns vijf pun-
ten scoorde voor zijn ploeg. 

Hoofdklasser UVV was op vaderdag de gastheer van de tweede All Star 
Game. De club had flink uitgepakt. Zo stond er voor de jongsten een 
complete kermis en zorgden dj’s Barry Paf en Jeroen Nieuwenhuize 
met de Radio 538 Drive-in Show voor de muziek. Zangeres Hind zong 
het volkslied voorafgaand aan de wedstrijd, terwijl oud-international 
Hamilton Richardson de eerste bal gooide. Er was eigenlijk maar een 

spelbreker die dag en dat was het weer. Maar ondanks alle regenbuien 
kon de wedstrijd tussen de sterren uit de hoofdklasse toch op tijd 
beginnen.

Grand slam home run
Rob Cordemans (L&D Amsterdam) en Diegomar Markwell (DOOR Nep-
tunus) begonnen op de heuvel. In de eerste inning kreeg Markwell al 
drie hits om zijn oren, van waaruit twee keer gescoord werd. Cordemans 
gooide bij de eerste vier tegenstanders nog drie met drie slag uit, maar 
kreeg in de tweede inning vier honkslagen tegen. Team South scoorde 
drie punten en kwam op voorsprong. 
Hierna was het de beurt aan Bryan Engelhardt. De speler van Corendon 
Kinheim sloeg in de derde inning een homerun en trok de stand weer 
gelijk. Twee innings later deed hij dat met alle honken bezet.  Met Roe-
land Henrique,  Dirk van ‘t Klooster en Sidney de Jong op de honken 
sloeg de Home Run King de bal voor een grandslam-homerun over de 
omheining. Daarmee bezorgde Engelhardt eigenhandig zijn ploeg de 
winst.
Team South verkleinde de achterstand via punten in de zesde en 
zevende inning tot 7-5.  In de achtste inning bepaalde Team North de 
eindstand op 5-8. Het laatste punt werd gescoord door Roeland Henri-
que. Het zorgde voor de eerste overwinning van Team North tijdens de 
All Star Game. Vorig jaar won Team South met 7-4.

Home Run King
Eerder die dag waren alle ogen gericht op een spectaculair onderdeel 
bij de All Star Game: de Home Run Derby. De 8 beste powerhitters uit 
de hoofdklasse moesten 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 het vaakst 
de bal over de omheining. In totaal sloeg Engelhardt elf homeruns en 
brak zo het record van Percy Isenia, die er in de eerste editie van de 
All Star Game 10 wist te slaan. Isenia slaagde er dit jaar niet in om een 
homerun te slaan.

Naast de Home Run Award kon er dit jaar een splinternieuwe Peugeot 
107 worden gewonnen. Maar dan moest de slagman wel de kleine bolide 
weten te raken die achter de omheining omhoog was getakeld.  De stra-
tegisch opgestelde auto en de harde wind maakten dat helaas onmoge-
lijk. Bryan Engelhardt kreeg voor zijn optreden wel een weekeind lang 
een sportauto in de vorm van een  Peugeot 308 cc tot zijn beschikking. 

De derde editie van de All Star Game is op zondag 2 september 2012. 
Ook dan is UVV weer gastheer en zal Sportpark de Paperclip in Utrecht 
weer de plek zijn waar het duel tussen de beste honkballers van Neder-
land zal plaatsvinden.



Stars Awards
De dag van de huldiging was tegelijkertijd de dag dat de jaarlijkse 
Stars Awards werden uitgereikt. De Philharmonie in Haarlem was de 
plek waar de besten van 2011 werden geëerd. Niet alleen de Stars 
Awards werden uitgereikt aan de beste spelers en speelsters van de 
Nederlandse honkbal- en softbalvelden. Ook werd er uitgebreid stil-
gestaan bij de Europese titel van het Nederlands softbalteam en de 
Wereldtitel van het Nederlands honkbalteam. Beide teams werden 
uitgebreid in het zonnetje gezet. De honkballers werden aangenaam 
verrast toen zij te horen kregen dat ze namens de gemeente Haarlem 
en de KNBSB een kampioensring kregen aangeboden. 

De avond in de Philharmonie werd omlijst met optredens van cabaretier 
Peter Heerschop en mezzosopraan Tania Kross. Peter Heerschop zorgde 
voor twee optredens. In het eerste beschreef hij, als voormalig softbal-
ler van het Bussumse HCAW, op humoristische wijze de kenmerken van 
een honkballer en softbalster. In zijn tweede optreden gaf hij op geheel 
onnavolgbare wijze commentaar op een aantal honkbal en softbalfoto’s. 
Ook Tania Kross trad twee keer op. Met haar tweede optreden, een 
eigen versie van ‘We are the Champions’, zorgde zij, omringd door alle 
wereldkampioenen, voor het slotstuk van de avond. 

Gedomineerd
De Stars Awards werden gedomineerd door Landskampioenen L&D 
Amsterdam Pirates en Oolders Omaco Sparks Haarlem. Van de 18 uit te 
reiken prijzen, ontvingen zij er tien. De kampioenen hadden zowel de 
meest waardevolle speler als de beste pitcher in de gelederen. Vince Rooi 
was de MVP van het seizoen. Rob Cordemans werd de verwachte beste 
werper (hij won de prijs voor de vijfde keer!). De softbal-MVP van het 
seizoen 2011 werd Areke Spel en Kirsten Scheele was de beste werpster. 

Honkbal
Meest waardevolle speler: Vince Rooi (L&D Amsterdam Pirates)
Beste werper: Rob Cordemans (L&D Amsterdam Pirates)
Beste slagman: Dirk van ‘t Klooster (Corendon Kinheim)
Homerun-king: Bryan Engelhardt (Corendon Kinheim)
Meeste gestolen honken: Dwayne Kemp (DOOR Neptunus)
MVP Holland Series: Wesley Connor (L&D Amsterdam Pirates)
Guus van der Heijden Memorial Trophy: Dwayne Kemp (Ned. honkbalteam)
Roel de Mon Award: Jerremyh Angela (Amsterdam Pirates)
Ron Fraser Award: Stijn van der Meer (PSV)

Softbal
Meest waardevolle speelster: Areke Spel (Oolders Omaco Sparks Haarlem)
Beste werpster: Kirsten Scheele (Oolders Omaco Sparks Haarlem)
Beste slagvrouw: Areke Spel (Oolders Omaco Sparks Haarlem)
Homerun-queen: Debby Connor (Oolders Omaco Sparks Haarlem)
Meeste gestolen honken: Chantal Versluis (Oolders Omaco Sparks Haarlem)
MVP Holland Series: Debby Connor (Oolders Omaco Sparks Haarlem)
Egbert van der Sluis Memorial Trophy: Nathalie Timmermans (Ned. softbalteam)
Riet Vermaat Trofee: Marjolein Merkx (Gryphons)
Bep van Beijmerwerdt Trofee: Dinet Oosting (Olympia Haarlem)

Pink Ribbon
De All Star Game was ook het moment waarop de opbrengst 
van de roze knuppelactie bekend werd. Chantal Holierhoek 
en Anouk van Soest mochten namens de Stichting Pink 
Ribbon het geweldige bedrag van 3750 euro in ontvangst 
nemen.

Het was niet alleen het bedrag dat de aandacht trok. Ook de 
manier waarop het geld werd overhandigd. Namelijk op een 
roze knuppel. Een van de roze knuppels waar de spelers uit de 
hoofdklasse op Moederdag mee speelden. Het was hun manier 
om aandacht te vragen voor de strijd tegen borstkanker. Hun 
manier om geld in te zamelen voor de Stichting Pink Ribbon.  

Na afloop van de wedstrijden op moederdag werden de roze 
knuppels van alle spelers geveild. Het resultaat van die vei-
ling werd tijdens de All Star Game bekend gemaakt. De roze 
knuppelactie is een initiatief van Dashbat, een nieuwe houten 
knuppellijn van UVV-spelers Danny Rombley en Shurty Tremus, 
in samenwerking met de KNBSB. 



De docentenopleiding die in 2010 gestart was, heeft zijn 
vruchten afgeworpen in 2011. Er zijn niet minder dan 8 
TC2 opleidingen gegeven. In Bergen op Zoom, Oude Tonge, 
Dordrecht, Arnhem, Hengelo, Nuenen, Rosmalen en in cluster 
Noord werd gestart met een groep enthousiaste assistent 
trainer/coaches in wording. Dat heeft voor 2011 geresulteerd 
in 45 gediplomeerde assistent trainer/coaches. Een aantal 
cursisten is nog bezig met de afronding in de eigen praktijk.

Een opleiding die al jaren wordt gegeven is de TC3. Ook dit jaar 
was er voldoende belangstelling. Tot nu toe zijn 7 cursisten 
gediplomeerd en kunnen zelfstandig een team gaan trainen en 
coachen.

Eerste diploma’s trainer/coach topsport uitgereikt
Ook aan de top is er niet stil gezeten.  De pilot TC4 honkbal 
die in 2010 is gestart, heeft het afgelopen jaar 8 gediplomeerde 
trainer/coaches topsport opgeleverd. Tijdens de ECC werd op 
passende wijze aan Ferenc Jongejan, Evert-Jan ’t Hoen, Percy 
Isenia, Eelco Jansen, Tjerk Smeets, Rob van Leeuwen, Ralph 
Milliard en Dave Draijer het diploma uitgereikt. 

Eind 2011 begonnen er al weer TC2 cursussen in Amsterdam, 
Gouda, Rotterdam en Nuenen. Ook de TC3 cursus is weer van 
start gegaan met een volle groep.

In januari 2012 is er weer een TC4 cursus honkbal van start ge-
gaan. En er wordt begonnen met een pilot TC4 softbal. Voor alle 
cursussen zijn praktijkbegeleiders nodig. Een groot deel van de 
opleidingen vindt namelijk in de eigen praktijk plaats. Om de 
cursussen nog succesvoller te maken, is het belangrijk dat de 
verenigingen een goede leeromgeving creëren en praktijkbege-
leiders opleiden.

Bij voldoende belangstelling kan door de KNBSB een cursus 
praktijkbegeleiding gegeven worden. Ook is het mogelijk een 
cursus praktijkbegeleider te volgen bij de ASK (Academie Sport-
kader). 

Docentenopleiding werpt vruchten af



Het was alweer de 25e keer dat de European Coach Clinic 
(ECC) werd gehouden in december. Een heus jubileumjaar 
dat gevierd werd in het Novotel Brainpark in Rotterdam met 
het aansnijden van een gigantische jubileumtaart! De  ECC 
trok dit jaar een kleine 120 deelnemers. Een samenstelling 
van coaches en docenten van de KNBSB, academy-coaches, 
hoofdklasse-coaches, verenigingscoaches en buitenlandse 
coaches uit verschillende Europese landen.

De European Coach Clinic wordt gezien als één van de beste clinics 
in Europa. In 20 verschillende sessies delen gewaardeerde topcoa-
ches hun kennis met de deelnemers. Alle verschillende onderdelen 
van het honkbalspel komen hierbij aan bod: hitting, pitching 
en infield, maar ook onderwerpen die het mentale aspect van 
coachen bespreken. Zo heeft Brian Farley alles verteld over de weg 
naar de wereldtitel in Panama en hoe hij zijn team tot deze grote 
hoogten heeft kunnen brengen. Ook zijn er dit jaar vernieuwende 
onderwerpen besproken, zoals motorisch leren en visuele training. 

Afwisselend programma
Elk jaar is het doel om sprekers met verschillende achtergron-
den bij elkaar te krijgen om een afwisselend programma neer 
te kunnen zetten. Zo werd het weekend geleid door Tom O’ 
Connel, vice-president van de International Sports Group (ISG) 
en vertegenwoordiger van de MLB Internationial sinds 1993. 
Dave Shuler heeft gesproken vanuit zijn ervaring als pitching-
coach voor de New York Yankees, San Francisco Giants, Atlanta 
Braves en de Colorado Rockies. Roger LaFrancois, directeur voor 
de World Baseball Coaches Convention ( WBCC), deelde zijn 
expertise over pitching. 
Fransch Bosch, professor biomechanica en motorisch leren van 
de Fontys Universiteit voor toegepaste Wetenschap, richtte 
zijn pijlen ook op honkbal  met zijn wetenschappelijke kennis 
over de ingewikkelde en vaak onzichtbare processen binnen 
het lichaam van een topsporter. De Duitser Arnd Rose heeft 
samen met Martijn Nijhoff gesproken over het aspect: visuele 
training. Waarom is het trainen van de ogen zo belangrijk voor 
honkballers en belangrijker nog: hoe doe je dat. De deelnemers 

Coach Awards
Tijdens de 25e editie van de European Coach Clinic werden 
ook een aantal coach awards uitgereikt. Voor het eerst werd 
de Bill Arce Award uitgereikt. Deze prijs zal jaarlijks worden 
uitgereikt aan de persoon die zich in dat jaar bijzonder heeft 
ingezet voor de talentontwikkeling van de KNBSB. De Bill 
Arce Award ging naar Ivan Rodriguez. In 2011 was Rodriguez 
hoofdcoach van het junioren team van de Baseball Academy 
Scimitars uit Bussum, daarnaast was hij infield coach van het 
AAA team dat in Gijon Europees Kampioen werd. 
De award voor Coach of the Year Softbal ging, hoe kon het 
ook anders, naar de man die het Nederlands vrouwen soft-
balteam voor de tweede achtereenvolgende keer leidde naar 
de Europese titel. De award voor Coach of the Year honkbal 
was ook geen echte verrassing. Brian Farley haalde met het 
Nederlands honkbalteam het hoogst haalbare. Hij werd in 
Panama wereldkampioen. Dit was niet de enige prijs die 
Farley in 2011 in ontvangst mocht nemen. In december werd 
hij door zijn vakgenoten gekozen tot Sportcoach van het 
jaar tijdens het NOC/NSF Sportgala. Eerder koos de EBCA, de 
vereniging van Europese honkbalcoaches, en de wereldhonk-
balfederatie IBAF Brian Farley tot Coach van het Jaar.

Leen Volkerijk Award
Nol Houtkamp Award
Bill Arce Award
Coach of the Year Softbal
Coach of the Year Honkbal

Jelle Postma
Kees van Vegten (A’dam Pirates)
Ivan Rodriquez
Craig Montvidas
Brian Farley

waren super enthousiast over het praktijkonderdeel van de 
visuele training waarbij iedereen zelf de speciaal ontwikkelde 
oefeningen mocht uitproberen. Deze bleken voor velen heel erg 
uitdagend, maar vooral leerzaam. 
Onze eigen trots Brian Farley, coach van het onlangs wereld-
kampioen geworden Nederlandse team, heeft vooral gesproken 
over vaardigheden van een goede coach en het omgaan met je 
spelers! Assistentcoaches Steve Janssen en Tjerk Smeets hebben 
beiden kennis van het trainen met Nederlandse topspelers ge-
deeld in praktijk en theorie sessies. Hun nuchtere en duidelijke 
verhalen werden door de deelnemers zeer op prijs gesteld. De 
26e editie van de European Coach Clinic vindt plaats op 8 en 9 
december 2012. Daar zijn nu al veel vernieuwende plannen voor!
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Jubilerend European Coach Clinic een feestje



BeeBall was Booming!
2011 was HET jaar voor een geweldige spin off voor BeeBall.
Er werden verschillende activiteiten op touw gezet door de 
KNBSB om BeeBall landelijk te promoten.  Het voornaamste 
doel was om zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 6 
tot 12 jaar kennis te laten maken met BeeBall, zowel op de 
scholen als bij  verenigingen.

Landelijke BeeBall dag bij Alphians
De Landelijke BeeBalldag werd in 2011 georganiseerd door 
B.S.C. Alphians in Alphen a/d Rijn. Het was groots opgezet en 
georganiseerd. Zo’n 40 vrijwilligers zetten zich in om er voor de 
BeeBallers een onvergetelijke dag van te maken. Helaas moest 
er na  een half uurtje spelen besloten worden het toernooi te 
staken. De regen die met bakken uit de hemel kwam had de 
velden onbespeelbaar gemaakt.   Alphians gaat in 2012 weer de 
Landelijke BeeBalldag organiseren en hoopt dat de weergoden 
hen dan beter gezind zijn. 

BeeBall op World Port Tournament
Er waren 2 promotie BeeBall dagen tijdens het World Port 
Tournament. Daar waren vier BeeBallteams voor uitgenodigd. 
De BeeBallers speelden een demonstratiewedstrijdje, mochten 
samen met mascotte Bee een rondje langs de honken in het sta-
dium lopen,  kregen applaus van de toeschouwers en een high 
five van de spelers van het Nederlands team! Ze deelde give 
aways uit in het stadion en keken naar een wedstrijd van het 
Nederlands team.  Kortom: het was een topdag voor de kleine 
mannen en vrouwen.  

BeeBall promotie film
In oktober werden er opnames gemaakt voor een heuse BeeBall 
promotie film. 10 BeeBallers van HCAW en Amsterdam Pirates 
kwamen een middag samen in Bussum om onder leiding van de 
firma FC Klap een leuke maar vooral educatieve film in elkaar 
te zetten. In de film zijn alle facetten van BeeBall te zien. 
De kinderen leggen zelf uit  hoe het stoere en flitsende spel 
gespeeld moet worden.  Daarnaast kun je ook een quiz doen 
om je kennis van BeeBall te testen. Het resultaat is erg mooi 
geworden! De DVD wordt  verspreid op scholen en verenigingen 
die meewerken aan de scholentour.

BeeBall Scholentour 
De BeeBall scholentour ging in september 2011 van start. De 
KNBSB stelde instructeurs beschikbaar, die vervolgens op scho-
len door het hele land  BeeBall lessen te geven tijdens gym. 
Het traject bestond uit drie lessen per klas aan voornamelijk  
groepen 4, 5 en 6. De kinderen werden in die lessen wegwijs 
gemaakt in het slaan, gooien en vangen.   Het doel van het 
project was het vergroten van de bekendheid van BeeBall en 



Little League
De KNBSB organiseert het Little League programma naast 
de reguliere competitie. Meedoen met Little League 
betekent voor spelers en speelsters dat zij via een regio-
naal programma extra kunnen trainen en spelen met het 
uitzicht op een Nederlands Kampioenschap (NK Little 
League). En wie weet met een Europees Kampioenschap 
(EK Little League) of zelfs de World Series in Amerika in 
het vooruitzicht.

het werven van nieuwe honkbal- en softballeden. Dat eerste 
werd gedaan door het ter beschikking stellen van goed spel- 
en promotiemateriaal. Zo konden de leerlingen met mooie en 
nieuwe handschoenen en knuppels aan de slag, en werden er 
na de derde les stickers, polsbandjes en flyers uitgedeeld. Het 
werven moest plaatsvinden door kinderen, die enthousiast 
waren geraakt tijdens de gymles, op te vangen bij de clubs die 
aan de scholen waren gekoppeld.  Zij organiseerden kennisma-
kingstrainingen voor deze groep.
 
Op 1 december werd les gegeven aan de 10.000 leerling. De 
leerlingen van groep 5/6 van de Meander uit Vleuten kregen 
uit handen van medewerkers Sportstimulering Patt Romney en 
Corinne van de Griendt allemaal een echte BeeBall pet. Het 
nieuwe doel van 15.000 leerlingen lijkt ook makkelijk gehaald te 
gaan worden, aangezien het project met drie maanden verlengd 
wordt. Daardoor  worden er in 2012 ook nog scholen bezocht.

Bee on Tour
Mascotte Bee maakte in de winter van 2011/ 2012 een heuse 
tour. Want zeg nou zelf. BeeBall is zo leuk dat je het natuurlijk 
het hele jaar wilt spelen. Ook in de zaal.  Op 10 zondagen ver-
spreid over het hele land werden  er BeeBall Indoortoernooien 
georganiseerd door verschillende verenigingen in samenwerking 
met de KNBSB. Mascotte Bee was ook steeds van de partij om 
de BeeBallers aan te moedigen. En heel af en toe sloeg de mas-
cotte ook zelf een balletje.

In 2011 was het Little League team van Rotterdam het beste 
van Nederland en later in het Poolse Kutno ook het beste van 
Europa. Het team van Marvin Bleij en Ken Brauckmiller won 
in de finale met 7-1 van Tsjechie. Oranje kreeg in de zeven 
wedstrijden die zij speelde slechts zeven runs tegen. Bij de pou-
lewedstrijden was al duidelijk dat Oranje de sterkste ploeg had. 
Vier duels, vier keer winst, 27 punten voor en slechts 4 tegen. 
In de kwartfinale won het Nederlands team met 5-1 van Belgie, 
om daarna in de halve finale Wit-Rusland te verslaan met 11-1.
De Europese titel betekende een ticket naar de World Series in de 
Verenigde Staten. Daar wist Rotterdam niet een wedstrijd te winnen. 
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G-honkballers blinken 
verder uit
“Wij spelen honkbal.” Hoe stoer klinkt het? Voor de 
G-honkballers maakt het niet zo veel uit of ze met een 
iets grotere bal spelen, of  dat ze met twee honken en een 
thuisplaat spelen. Het gaat om het plezier in de sport. 
Voor hen staat G-honkbal voor “Gewoon honkbal”.

Onder het motto “Iedereen schittert!” maakt G-honkbal steeds 
meer promotie. Weliswaar is niet iedereen topspeler maar bij G-
honkbal is iedereen sterspeler. Iedereen blinkt uit bij een van de 
elementen. Als je niet handig bent met gooien, dan maak je een 
kans bij het slaan. Zo laat iedereen tijdens trainingen of wed-
strijden zien wat hij of zij kan, en wat zijn of haar beperking is.

In 2010 was de KNBSB voornamelijk bezig met de organisatie 
van een aantal incidentele evenementen, om zo  landelijke 
naamsbekendheid te krijgen. G-honkbal is geen Paralympische 
discipline, en honkbal en softbal zijn nu  eenmaal niet  zulke 
grote sporten als voetbal of hockey, ook in de G-sportwereld. 
Toch hoort men steeds meer over het G-honkbal. Het is een 
teamsport, maar geen contactsport, en het is een manier om 
op persoonlijk niveau gezellig te sporten in teamverband. Dat 
maakt het G-honkbal uniek. 

Het jaar 2011 begon voor het G-honkbal met een indoortoernooi 
in Amsterdam. En dat was een enorm succes. Zeker omdat er voor 
het eerst meerdere verenigingen met G-honkballers bijeenkwa-
men. En dat niet alleen. Zowel spelers,  spelleiders als toeschou-
wers kregen spierpijn in het gezicht van het lachen. Het was zo’n 
groot succes, dat in februari 2012 de tweede editie zal zijn.

G-honkbal vond dit jaar nieuwe doelgroepen in jeugd en in 
andere regio’s dan in Noord-Holland, waar in 2010 een aantal 
seniorenwedstrijden is gespeeld. Een voorbeeld daarvan  is het 
scholentoernooi in Rotterdam. Voorafgaand aan het toernooi 
werden schoolprojecten gehouden door inzet van drie verenigin-
gen (Portland Poema’s, h.s.v. Saints en Sparta/Feyenoord). Zo’n 
180 scholieren van Speciaal Onderwijs deden mee aan de school-
projecten en het toernooi waarmee de projecten feestelijk zijn 
afgesloten. Een grote stap voor deze doelgroep want ze spelen 
meestal in hun eigen gymzaal. Buiten hun vertrouwde omgeving 
spelen was dan ook best spannend.

Net als bij de rest van het sportaanbod van de KNBSB kreeg 
G-honkbal steeds meer aanvragen voor clinics. Van een kleine 
clinic met 30 deelnemers tot een landelijk evenement met 1500 
deelnemers. Zelfs in Zeeland zorgde het G-honkbal voor plezier.

Het jaar is afgesloten met een groot cadeau. En dat is de eigen 
huisstijl voor het G-honkbal. De naamsbekendheid is behoorlijk 
maar met behulp van deze huisstijl gaat de KNBSB in haar jubi-
leumjaar nog meer mensen met beperkingen enthousiast maken 
voor de sport.  

In 2011 waren de ogen meer gericht op de verenigingen. Toen 
bleek ook dat de deelnemers van de evenementen en activitei-
ten enthousiast werden, en wilden weten waar ze kunnen G-
honkballen. Dan is het de taak van de KNBSB met de verenigin-
gen om dat te regelen. Inmiddels zijn er bijna 20 verenigingen 
die begonnen zijn met het aanbieden van G-honkbal, of bezig 
zijn met het opstarten van een G-honkbaltak. 

2012 wordt zeker een historisch jaar voor G-honkbal. Want dan 
zal de eerste Landelijke G-honkbaldag plaatsvinden. G-honkbal-
lers worden weliswaar geen wereldkampioen, maar het zijn en 
blijven schitterende sterspelers.
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Winterscholen
Eind oktober zijn we gestart met de Winterscholen voor jeugd-
spelers en -speelsters uit de breedtesport. De deelnemende 
kinderen kregen gedurende zes zaterdagen een anderhalf uur 
durende training van instructeurs in het pitchen, catchen, 
fielden en slaan. De trainingen werden gegeven in Amsterdam, 
Assen, Deventer, Eindhoven, Haarlem, Rotterdam, Utrecht en 
Veenendaal. Voor de organisatie van de scholen zetten de men-
sen van de Baseball Academies zich in, maar ook veel regionale 
vrijwiligers; René Baltus (Veenendaal), Dene Guillot (Deventer) 
en Christina Haak (Assen). Vele bekende namen hebben dit jaar 
de training verzorgd. In Amsterdam werden de softbaltrainingen 
zelfs door het Nederlands Softbalteam gegeven. 

Recreanten
De KNBSB kent ongeveer 750 recreanten die met name buiten 
de Randstad actief zijn. De sport wordt gespeeld door spelers en 
speelsters die met meer vrijblijvendheid en dicht bij huis softbal 
willen spelen. Als ouder van een spelend jeugdlid, of als oud 
honkballer of softbalster doordeweeks lekker een balletje gooien 
en slaan. Een keer per week naar het veld voor een training of 
wedstrijd. En de mogelijkheid om in te schrijven voor een van 
de ongeveer twintig toernooien die jaarlijks worden georgani-
seerd. Lekker vrijblijvend sporten voor vitaliteit en gezelligheid. 

Slagbal
Slagbal is sinds 2010 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Baseball en Softball Bond en is daardoor een erkende sport in 
Nederland. Het slagbal is komen overwaaien vanuit Suriname, 
waar het onder vrouwen een grote sport is met een echte 
competitie. Op dit moment zijn er zes verenigingen in Amster-
dam die slagbal tijdens de zomermaanden spelen, te weten: La 
Spang, Batco, All Stars, One Love Crew, Shining Stars en True 
Legends.

WCBF 2011
Honkballen in Taiwan
Vier Jonge Nederlandse honkballers en een softbalster reisden 
eind juli voor een week af naar Taiwan om in Kaohsiung deel te 
nemen aan de 21ste editie van de World Children’s Baseball Fair 
(de WCBF). Tyler Boersma (The Bears)  Denzel Bryson (PSV), 
Aiden Finnegan (Volewijckers/Pirates), Delano Selassa (Almere 
’90) en Michelle Leening  (Catch) vertrokken op 26 juli samen 
met Corinne van de Griendt als begeleidster voor dit spannende 
honkbal avontuur. 
Alle deelnemers en begeleiders verbleven in het Chengcing 
Hostel in Kaohsiung. De spelers kregen iedere ochtend honkbal-
training van Amerikaanse, Japanse en Canadese coaches van de 
International Baseball Federation. Elke middag en avond waren 
er culturele activiteiten zoals feesten in een groot hotel midden 
in de stad, rijstwater maken, een boottocht door de haven en er 
werden musea bezocht.

De WBCF is het jaarlijkse honkbalevenement van de World Child-
ren’s Baseball Foundation en wordt georganiseerd om kinderen 
uit verschillende culturen samen te laten komen en met elkaars 
achtergrond kennis te laten maken, terwijl ze tegelijkertijd 
getraind worden door ervaren instructeurs. Er waren ruim 150 
kinderen uit 19 landen. 



Drie honderd jongens en meisjes in Amsterdam en drie 
honderd jongens en meisjes in Utrecht hadden het eerste 
weekeinde van november de dag van hun leven. Ze kregen 
honkballes van de grote sterren uit de Major League en 
konden ook nog eens met ze op de foto. Het kon allemaal 
bij de tweede editie van de European Big League Tour, een 
initiatief van de Nederlandse profhonkballer Rick van den 
Hurk.

Pitcher Rick van den Hurk gooide in 2011 voor Baltimore Ori-
oles zijn vijfde seizoen in de Major League. Hij is daarmee één 
van de meest succesvolle Nederlandse honkballers ooit. Van den 
Hurk verwezenlijkte een droom: honkballen in de Major League. 
In 2010 verwezenlijkte hij nog een andere droom. Hij haalde de 
Major League naar Nederland. En dat deed hij een jaar later nog 
eens dunnetjes over.

Prince Fielder
Van den Hurk nam dit jaar onder meer Gregory Halman (Seattle 
Mariners), Rogearvin Bernadina (Washington Nationals), Mike 
Stanton (Florida Marlins), Dexter Fowler (Colorado Rockies), 
Adam Jones (Baltimore Orioles), oud-speler Bobby Bonilla (New 
York Mets) en absolute blikvanger Prince Fielder (Milwaukee 
Brewers) mee. 

Fielder bleek ondanks zijn sterrenstatus bescheiden gebleven en 
was voor iedereen, van jong tot oud, benaderbaar. Hij poseerde 
geduldig voor foto’s, stond de pers te woord en luisterde aan-
dachtig naar de zeer uiteenlopende vragen van de Nederlandse 
honkbaljeugd. Zoals: waarom hij zoveel tatoeages heeft, hoe hij 
met honkbal is begonnen, en ga zo maar door.

European Big League Tour 2011



Met ontsteltenis neemt honkbalminnend Nederland 

op maandag 21 november kennis van het bericht dat 

honkballer Gregory Halman om het leven is gekomen bij 

een steekpartij in Rotterdam. Greg Halman, zoon van 

oud-international Eddy Halman was slechts 24 jaar oud. 

In 2003, hij is dan nog maar 16 jaar oud, debuteert 

Gregory Halman in de hoofdklasse voor Kinheim. Het 

jaar na zijn debuut,  2004, was al weer zijn laatste jaar 

in Nederland. In dat jaar won hij bijna de Triple Crown, 

en werd hij helemaal terecht verkozen tot MVP.  Een jaar 

later vertrok Halman naar de Seattle Mariners. En daar-

mee kwam een langgekoesterde droom in vervulling….

Greg Halman wilde namelijk altijd maar EEN ding. Spelen 

in de Major League, laten zien wat je kunt in volgepakte 

stadions. Dat gebeurde in 2010. Greg is dan de vijfde 

in Nederland geboren en getogen speler die de Major 

League haalt. 

Met het spelen in de Major League is Gregory Halman

 voor altijd een ambassadeur van het Nederlandse 

honkbal.  Hij ziet zichzelf als een voorbeeld voor alle 

kinderen in Nederland die net als hij de top willen 

bereiken.“Het maakt niet uit waar je geboren wordt, 

als je talent hebt en maar hard genoeg je best doet, 

kan ook jij de Major League bereiken….”

Mede daarom sluit hij zich aan bij het gezelschap van 

de European Big League Tour.  Bij de clinics dit jaar 

in Amsterdam en Utrecht is duidelijk te zien wat voor 

liefde en passie Greg heeft voor de sport en met welk 

een enthousiasme hij dit overbrengt op de kinderen. 

Zijn optreden bij de elite van Rick van den Hurk is 

meteen de laatste keer dat we in Nederland van 

Gregory Halman hebben mogen genieten. 

In memoriam Gregory HalmanLach op het gezicht
Bobby Bonilla, die in 16 seizoenen uitkwam in de Major Le-
ague en met Florida Marlins in 1997 de World Series won, was 
heel duidelijk over wat de supersterren met hun komst naar 
Nederland wilden bereiken. ,,We willen een lach op het gezicht 
van de kinderen brengen en hen een paar goede momenten 
bezorgen’’, aldus Bonilla. 

Naast alle Amerikaanse supersterren  waren onder meer de 
Nederlandse profhonkballers Swen Huijer (Boston Red Sox), 
Rodney Daal (San Diego Padres), Tom Stuifbergen (Minnesota 
Twins) en internationals Diegomar Markwell, Vince Rooi, David 
Bergman, Danny Rombley en Dwayne Kemp aanwezig. 

Een dag voor de clinics was er een benefietdiner in het Barbi-
zon Palace in Amsterdam. Daar werden onder meer verschillende 
items  van Major League Baseball-spelers geveild. Die veiling 
leverde ruim € 10.000 op voor het Ronald McDonald Fonds. Dit 
fonds was dit jaar als goed doel gekoppeld aan de European Big 
League Tour. 



De Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond wil alle sponsors, 
partners en suppliers bedanken voor hun steun. In 2011 waren dat: 



Softbal

29 februari tot en met 20 maart
Stage Nederlands vrouwen softbalteam in Florida

14 april
Start hoofdklasse

1 tot en met 4 mei
Future Stars Softball Camp in Bussum

6 mei tot en met 17 juni
Holland Tour

27 juni tot en met 2 juli
World Cup Softbal in Oklahoma City 

13 juli tot en met 22 juli
WK Softbal in Whitehorse (Canada)

23 tot en met 28 juli
EK Softbal mannen

23 juli tot en met 28 juli
EK Softbal junioren (Jong Oranje Rood)

29 september
Start Holland Series

Honkbal

3 tot en met 19 maart
St Petersburg International Baseball Series in Florida 

2 tot en met 5 april
Academy toernooi in Regensburg (Duitsland)

5 april
Start hoofdklasse 

13 tot en met 22 juli
Haarlemse Honkbal Week

1 tot en met 17 augustus
MLB Camp

16 augustus
Start Holland Series

30 augustus tot en met 8 september
WK AAA-team

2 september
All Star Game in Utrecht

7 tot en met 16 september
EK Honkbal in Nederland

Honkbal en softbalkalender 2012




