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Een jaar van gemengde gevoelens
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Terugkijkend op 2013 heb ik gemengde gevoelens. Enerzijds
leverden onze A-teams uitstekende prestaties. De softbalsters
werden voor de derde keer op rij Europees kampioen en de
honkballers schaarden zich bij de topvier van de wereld. Er is
blijdschap over het vaststellen van het Meerjaren Beleidsplan
2013-2016 in het eerste bondscongres, met daarin vier stevige
peilers die de toekomst van onze mooie sporten en de organisatie
daaromheen moet schragen.
Anderzijds is er ook boosheid en zijn er zorgen. Die boosheid is
vooral gericht op NOC*NSF. Het is onbegrijpelijk dat onze nationale
sportkoepel de prestaties en resultaten van onze softbalsters maar
niet wil erkennen. Ondanks dat de Beroepscommissie ons bezwaar
tegen het afwijzen van financiële steun heeft gehonoreerd, lukt het de
sportkoepel maar niet z’n ‘verlies’ te nemen en tot volwaardige steun
van onze softbalsters over te gaan. Als we in de sport spreken over
‘sportiviteit en respect’, dan geeft NOC*NSF met haar besluit zelf het
verkeerde voorbeeld.
Het tekent onze softbalsters (en hun begeleidingsteam), dat ze
niet bij de pakken neer zijn gaan zitten en zelf het heft in handen
hebben genomen. Met een mooie promotiecampagne en een actie voor
crowdfunding.
Punt van zorg is de financiering van onze bond, of beter gezegd
het vinden van geld voor de dingen die we met elkaar belangrijk
vinden. Het KNBSB-congres heeft weliswaar ingestemd met een
contributieverhoging die de uitvoering van het beleidsplan mogelijk
maakt, maar daarmee is de zorg over de (financiële) positie van onze
verenigingen en de bond nog niet weggenomen. Integendeel, we zien
door een combinatie van factoren de financiële druk op verenigingen,
en daarmee op onze leden, alleen maar toenemen. Vanuit het congres
is een commissie benoemd die meedenkt over mogelijkheden om die
druk niet verder te laten oplopen, en wellicht zelfs te beperken.

In dit voorwoord wil ik nog eens van de gelegenheid gebruik
maken alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze sporten te
complimenteren voor wat ze doen. Jullie inzet zorgt ervoor dat onze
‘kleine’ bond (met nog geen 23.000 leden) zo vitaal blijft. Dank
daarvoor!
2014 wordt het jaar waarin de honkballers gaan strijden voor de
Europese titel en de softbalsters gaan voor minimaal een topvijf
klassering tijdens het WK. Voor het eerst in de geschiedenis wordt dit
toernooi in Europa gehouden. Allemaal in augustus op naar de velden
van Olympia in Haarlem!
Bob Bergkamp
Voorzitter

Historie geschreven, maar ook vechten voor bestaan
Voor u ligt het jaaroverzicht 2013 van de KNBSB. Een document dat
als jaarverslag dient, maar ook een document dat voor presentatie
en promotie doeleinden van de honkbal- en softbalsport wordt
gebruikt.

de contouren voor de financiering tot en met 2016 vastgesteld. De
workshops in het kader van verenigingsondersteuning die ’s middags
werden gehouden, trokken veel bezoekers en werden inhoudelijk zeer
positief beoordeeld.

Sportieve oogst
Het Nederlands honkbalteam heeft als ‘Koninkrijkteam’ in 2013 opnieuw
historie geschreven. Het behalen van de halve finales van de World
Baseball Classic heeft wederom bevestigd dat Nederland als honkbalnatie
en de KNBSB als honkbalorganisatie op de wereldkaart staat. Alle
complimenten aan spelers en staf onder leiding van Hensley Meulens, die
voor het toernooi in februari en maart ongeveer anderhalf keer rond de
gehele wereldbol zijn gereisd.
Het Nederlands AAA-team moest tijdens het EK na een verloren halve
finale tegen rivaal Italië genoegen nemen met brons. Het AA-team heeft
wel als Europees kampioen de beker naar Nederland gebracht.

Toekomst
In 2013 is duidelijk geworden dat de opbrengsten van de Lotto nog
sterker dalen dan voorzien. De sport krijgt de komende jaren met vijftien
tot twintig procent minder subsidie te maken. Binnen NOC*NSF is voor
2014 al een korting van vijf procent op de subsidies toegepast. Verder zal
in 2014 vastgesteld moeten worden welke (verlaagde) subsidietoekenning
vanuit NOC*NSF nog in 2015 en 2016 naar de bonden gaat. Gelukkig is
in de financiering die aan het KNBSB-congres is voorgelegd al rekening
gehouden met deze te verwachten daling van Lotto-subsidies.
Ons meerjaren beleid, dat op ledengroei is gericht, wordt nog belangrijker,
omdat de subsidies ‘algemeen functioneren en sportparticipatie’ vanuit
Lotto en NOC*NSF op basis van ledenaantallen worden toegekend. Groei
en registratie van alle leden bij de verenigingen moet dan ook een
speerpunt voor ons allemaal zijn.
Op 4 december 2012 maakte NOC*NSF voor de ‘Top 10 ambitie’ de
keuzes voor ondersteuning en financiering van de topsportprogramma’s
bekend. Het honkbal kreeg een toekenning van financiële middelen op
hetzelfde niveau als de vier jaar daarvoor. Voor de softbalsters pakte de
besluitvorming niet goed uit. Samen met zeven andere bonden, die ook op
hun topsportprogramma’s waren gekort, ging de KNBSB in beroep. Als enige
kreeg de KNBSB bij de Beroepscommissie van NOC*NSF voor elkaar dat
NOC*NSF de besluitvorming moest herzien. Toch bood ook dat nieuwe niet
voldoende soelaas om het topsportprogramma in 2013 en 2014 op dezelfde
manier als de voorgaande vier jaren gefinancierd te krijgen. Terwijl er
daarnaast wel strengere eisen aan de prestaties van de softbalsters werden
gesteld. Waar andere topsportprogramma’s vier tot acht jaar de tijd hebben
gekregen om de gevraagde prestatie te leveren, moet ons softbalteam bij
het WK in 2014 minstens vijfde worden om na september 2014 nog in
aanmerking te komen voor financiële ondersteuning van NOC*NSF.
Crowdfunding, eigen bijdragen van speelsters en minimale uitgaven
voor het fulltime programma van het Nederlands softbalteam moeten
voor 2013 (achteraf) en 2014 een bijdrage gaan leveren om de tekorten
te minimaliseren. Voor Jong Oranje Rood is maar een klein bedrag
beschikbaar in 2014, voor Wit helemaal niets.

Het Nederlands softbalteam blijft Europese geschiedenis schrijven. Voor
de derde maal achtereen zijn de vrouwen ongeslagen Europees kampioen
geworden. Opnieuw een prestatie van formaat. De zesde plek op de
wereldranglijst als softbalnatie is opnieuw bevestigd.
Ook hier complimenten voor de speelsters en de staf onder leiding van
bondscoach Craig Montvidas. De verwachtingen voor de toekomst zijn
hooggespannen met het wereldkampioenschap in augustus 2014 in
Haarlem voor de deur.
Bij het WK in Canada is Jong Oranje Rood op de tiende plaats geëindigd.
Jong Oranje Wit Softbal bracht bij het Jeugd EK in Tsjechië, na de
verloren halve finale van Rusland, het brons naar Nederland.
Een pluim voor speelsters en ouders van deze teams. Deelname aan beide
toernooien is voor deze teams alleen maar mogelijk geweest door een
grote eigen financiële inspanning.
Organisatie KNBSB
2013 was het eerste jaar van de KNBSB op weg naar het volgende
eeuwfeest in 2112. Voor het eerst is gewerkt volgens de nieuwe
organisatiestructuur. Dat was soms nog wel even wennen, maar meteen
werd ook zichtbaar dat de betrokkenheid van verenigingen tijdens de
cluster- en doelgroepbijeenkomsten veel groter is dan voorheen. Ook in de
vaste bezetting van vertegenwoordigers in de bondsraad komt een grote
betrokkenheid bij het wel en wee van de KNBSB naar voren.
Het eerste congres van de KNBSB, op 2 november 2013, was met
meer dan 150 deelnemers, vanuit 59 verenigingen, druk bezocht. Het
congres heeft unaniem het Meerjaren Beleidsplan en (in meerderheid)

Ledengroei BeeBall
Tot mijn grote verbazing heb ik in tegenstelling tot de voorgaande jaren
moeten vaststellen dat de ledengroei bij BeeBall stagneert. Na drie

jaren van sterke groei is er in 2013 een lichte teruggang in de jongste
leeftijdsgroepen. De veelvuldige positieve signalen vanuit verenigingen
over de toename van het aantal BeeBall-leden, plus de groei in aantal
teams die aan de BeeBall-competities deelnemen, gaven telkens het
beeld dat deze groep ook in 2013 weer gegroeid zou zijn. De kolom
breedtesport gaat in elk geval de registratie onderzoeken en een beroep
doen op alle verenigingen ook de nieuwe BeeBall-leden bij de vereniging
op te geven bij de KNBSB. Over de hele linie was er een daling van 2,4
procent (547 leden) in 2013.
Ten slotte
Ik wil mijn dank uitspreken aan de partners van de KNBSB, die
met kennis, materiaal of financiële middelen onze sporten hebben
ondersteund. Speciaal een woord van dank aan de beroepscommissie
NOC*NSF, die de grote inzet en de prestaties van het topsportprogramma
softbalvrouwen wel de waardering heeft gegeven die het verdient.
Ook veel dank aan alle (vrijwillig) medewerk(st)ers bij de KNBSB en haar
aangesloten verenigingen. Zonder jullie geen historie, maar zeker ook
geen toekomst.
Die toekomst is in 2013 begonnen. Aan ons allen, u als verenigingen,
het bondsbestuur, de medewerkers van het bondsbureau en de vele
vrijwilligers, de taak in 2014 de toekomst van onze sporten en de KNBSB
verder uit te bouwen.
Hans Meijer
Algemeen directeur

Eerste KNBSB-congres een succes
2013 was het jaar van het eerste officiële KNBSB-congres, gehouden op zaterdag 2 november in Driebergen. Tijdens dit
congres werd volgens de nieuwe organisatiestructuur het Meerjaren Beleid en de Contouren Meerjaren Financiering van de
KNBSB vastgesteld. Activiteiten gericht op verenigingsondersteuning en een viertal inspirerende workshops vormden de
verdere invulling. In totaal waren er meer dan honderdvijftig personen aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van 59
verenigingen, leden van KNBSB commissies en individuele belangstellenden.
Voorzitter Bob Bergkamp kon na een uitvoerige bespreking
vaststellen dat het Meerjaren Beleidsplan KNBSB 20132016 unaniem is aangenomen en dat vanuit de voorstellen
‘Contouren Financiering in de Toekomst’ het congres het
er in meerderheid mee eens is dat het verhogen van de
contributies de basis voor de financiering blijft. Waarna de
bondsraad vervolgens op 7 december de begroting en het
contributieniveau voor 2014 kon vaststellen. Na uitvoerige
discussie kreeg het congres de toezegging van het bondsbestuur
om een commissie in te stellen die door ‘out of the box’
te denken advies zal geven over toekomstige financiering
(Inmiddels is begin januari 2014 de Taskforce Funding &
Partnerships KNBSB door het bondsbestuur ingesteld).

bood hij de voorzitter van de KNBSB de eerste passe-partout
voor het toernooi aan. Afsluitend presenteerde het Nederlands
softbalteam zichzelf met de promotiefilm ‘Op weg naar het WK
2014’, die ook is terug te vinden op de KNBSB-site.

De aanwezigen kregen ook een aantal presentaties
voorgeschoteld. Marketingmanager Peter Meijers presenteerde
de ‘look and feel’ van de inmiddels gelanceerde nieuwe
website van de KNBSB. Mark Tromp gaf namens Meeus, de
verzekeringsadviseur van de KNBSB, een toelichting op de
collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering, die
vanwege de ‘zorgplicht’ voor de leden is afgesloten. Paddy
Roomer, de nieuwe commerciële man, hield een gloedvol betoog
over de aanpak van commerciële zaken onder het motto ‘De
wij-wereld van de KNBSB’. Peter van der Aart, de voorzitter van
het organisatiecomité WK Softbal 2014, gaf een presentatie
over het evenement dat van 15 t/m 24 augustus 2014 voor
het eerst in Europa wordt gehouden. Als ‘klap op de vuurpijl’

Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur?
Onder leiding van Ralf Reniers (Samen naar een veiliger sportklimaat)
Meer vrijwilligers in Kortere Tijd!
Onder leiding van Theo Hoek (Sportservice Midden Nederland)
Is uw vereniging financieel gezond?
Onder leiding van Jirska Volkerijk (Sportservice Zuid Holland)
Besturen, dat kan toch iedereen?
Onder leiding van Steef van den Boom (Koerseigen)

Tot slot mocht voorzitter Bob Bergkamp de ‘vereniging van het
jaar 2013’ bekend maken. Dit fenomeen is vanuit het nieuwe
beleid met accountmanagement in het leven geroepen. Doel
is jaarlijks een vereniging in het zonnetje te zetten. De keuze
voor 2013 viel op h.s.v. Storks uit Den Haag.
Na de lunch stonden er ’s middags nog vier workshops op het
programma met als onderwerpen:

De honderdvijftig deelnemers aan het congres verdeelden zich
over de vier workshops. Uit de evaluatie is gebleken dat er grote
waardering was voor het initiatief tot deze workshops. Ook de
gekozen onderwerpen spraken de deelnemers bijzonder aan.

Verenigingsondersteuning: de ‘Vitale honkbal- en softbalvereniging’
De KNBSB heeft in 2013 ingezet op de ‘Vitale honkbal- en softbalvereniging’. Goed bestuurlijk kader is essentieel voor
het versterken van de verenigingen. De drie accountmanagers van de afdeling breedtesport, met ieder drie of vier
eigen clusters van verenigingen, hebben in mei en september bijeenkomsten met de bestuurders van hun verenigingen
gehouden, om een competent bestuurlijk kader te realiseren, met als doel (meer) vitale verenigingen.
Belangrijk daarbij is dat verenigingen elkaar kunnen helpen
met hun goede ervaringen en voorbeelden. Een vereniging is
ervaringsdeskundige en de meest geschikte gesprekspartner
voor andere verenigingen om over onderwerpen te brainstormen.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt aangestuurd op de onderlinge
samenwerking binnen het eigen cluster. Dit gebeurt al in een
aantal clusters, zoals in Den Haag en Noord.
Tijdens de eerste ronde in mei/juni is er aandacht besteed aan
de ‘Vitale vereniging’. In totaal bezochten 71 verenigingen deze
bijeenkomsten om met elkaar van gedachten te wisselen over
situatie binnen de eigen vereniging en hoe het bestaansrecht
van de vereniging op termijn kan worden gewaarborgd. Daarbij
werden aandachtspunten benoemd zoals: afnemend aantal
vrijwilligers, werven en behoud van competent bestuurlijk en
technisch kader, werven en behoud van leden, samenstellen
complete teams, teruglopende inkomsten (kantine, subsidies,
sponsoring etc.), stijgende kosten voor o.a. accommodatie en
leden met een contributieachterstand.
Deze uitdagingen zullen tijdens toekomstige clusterbijeenkomsten
worden behandeld. Waar de ene vereniging met een uitdaging
zit, heeft een andere vereniging al een goed werkende aanpak
gevonden. De accountmanagers zijn met Sportservice aan de slag
gegaan om een ‘kennisbank’ met ‘good practices’ op te zetten.

het als prettig en waardevol om collega-verenigingsbestuurders en
de KNBSB te ontmoeten tijdens deze bijeenkomsten, met elkaar
in gesprek te zijn en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomsten
worden ook door het bondsbestuur en bondsbureau als zeer
waardevol ervaren.
Om de verenigingen goed te kunnen informeren, adviseren en
ondersteunen in hun ontwikkeling tot een vitale vereniging,
is het van belang dat de verenigingen en het bondsbureau hun
leden(verloop) per doelgroep kennen. Er is een start gemaakt met
een eerste inventarisatie om te komen tot verenigingsanalyses.
Om er voor te zorgen dat we de verenigingen kunnen informeren
over alle thema’s die bij verenigingen spelen, is de KNBSB in 2013
een samenwerking aangegaan met Sportservice. Deze organisatie
heeft experts ten aanzien van de deskundigheidsbevordering
van het bestuurlijk kader en beschikt over een servicedesk die
alle thema’s behandelt die van waarde zijn voor de vereniging.
Sportservice geeft ook workshops over deze thema’s. Phoenix
en Quick Amersfoort zijn voorbeelden van clubs waar inmiddels
trajecten door Sportservice hebben plaatsgevonden.
In het verlengde van de clusterbijeenkomsten voor bestuurders
waren er in oktober bijeenkomsten met het technische kader van
de verenigingen, met als doel het aanbod te laten aansluiten op de
veranderde behoeften van de leden en de wensen van de verenigingen.

De tweede ronde in september zou oorspronkelijk gaan over
het thema kader. De KNBSB besloot, in verband met het eerste
KNBSB-congres op 2 november, om de voor de verenigingen
belangrijke documenten ‘Meerjaren Beleidsplan 2016’ en
‘Contouren Meerjaren Financiering 2016’ te behandelen. Deze
ronde werd bezocht door 91 van de 173 verenigingen.
Verenigingen spreken hun waardering uit dat de clusterbijeenkomsten een vast onderdeel zijn van het jaarplan. Men ervaart

Samen naar een veiliger sportklimaat
In 2013 heeft de KNBSB contact met de verenigingen gehad over
het landelijke actieplan ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’
(VSK). VSK is een programma van sportbonden en NOC*NSF dat
sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. VSK
bevat verschillende producten die verenigingen kunnen afnemen,
zoals de theatertour ‘Wel winnen, hè!’, ‘Sportief Besturen’,
‘Besturen met een Visie’ en ‘Sportief Coachen’.

Besturen met een visie
De KNBSB vindt het belangrijk dat besturen het belang inzien
van een beleidsplan. Werken vanuit een gezamenlijke visie, met
‘een stip op de horizon’. Alle verenigingen hebben in 2013 de
mogelijkheid gekregen om vanuit het actieplan ‘Samen naar een
veiliger sportklimaat’ kosteloos deel te nemen aan de cursus
‘Besturen met een visie – de basis’. In 2013 zijn drie cursussen
gehouden voor de Baseball Academies, een mix van verenigingen
uit diverse clusters en verenigingen uit cluster Brabant-West.
Sportief Besturen
Vanuit het speerpunt ‘Vitale vereniging, een veilige en plezierige
ontmoetingsplek’ heeft de KNBSB de workshop ‘Sportief Besturen’
aangeboden. De accountmanagers hebben na een tweedaagse
scholing door NOC*NSF vijf workshops verzorgd voor de Baseball
Academies en in de clusters Den Haag, Haarlem, MiddenNederland en Rotterdam, voor totaal 24 verenigingen.
Sportief Coachen
De coaches, trainers en begeleiders hebben een grote invloed op
het sportklimaat binnen de honkbal- en softbalvereniging. Zeker
jeugdcoaches zijn voor jeugdige sporters belangrijke rolmodellen.
Welke honkballer of softbalster herinnert zich niet een coach uit
zijn jeugd? Jeugdcoaches en -trainers bepalen en bewaken de
cultuur binnen de vereniging en zorgen voor een groot gedeelte
voor het behoud van leden. De workshop ‘Sportief Coachen’ is
door dertien verenigingen gevolgd.
Ook in 2014 doet de KNBSB mee aan het actieplan ‘Samen naar
een veiliger sportklimaat’. Wilt u weten wat de mogelijkheden
voor uw vereniging zijn, neem dan contact op met uw
accountmanager.

Die Hollanders zijn echt goed
Het Nederlands honkbal gebruikte 2013 om zich nog prominenter op de kaart te zetten.
De prachtige halve finaleplaats tijdens de World Baseball Classic (WBC) deed wereldwijd
menig wenkbrauw fronsen. In positieve zin. Die Hollanders zijn echt goed.

Wie dat nog niet wist heeft de laatste jaren onder een steen
geleefd, want in 2011 baarde het Nederlands team al opzien
door de laatste wereldkampioen oude stijl te worden. Maar dit
Oranje was op papier nog sterker. Voor het eerst in de historie
trad het Nederlands honkbalteam aan in nagenoeg de sterkst
mogelijke opstelling. De honkballers uit Nederland, Curaçao en
Aruba strijden tijdens internationale toernooien zij aan zij en
daardoor beschikte de nieuwe bondscoach Hensley Meulens over
een combinatie van spelers die tot veel fraais in staat bleek.
“De enige manier om het sterkste team op de been te kunnen
brengen, is door een team samen te stellen met spelers van de
eilanden en van het vasteland,” stelde Meulens klip en klaar.
Alleen de pitchers Rick van den Hurk en Jair Jurrjens hadden
bij hem bedankt, terwijl Mariekson Gregorius en Juan Carlos
Sulbaran door blessures het toernooi aan zich voorbij moesten
laten gaan. Voor de halve finale van de WBC sloten Kenley
Jansen en Jurickson Profar zich alsnog aan bij Oranje.
Allereerst moest natuurlijk de vervelende nasmaak van de
verloren EK-finale in 2012 worden weggepoetst. Het was voor de
tweede keer op rij geweest dat 28-voudig Europees kampioen de
titel aan Italië had moeten laten. Geen beter platform om het
licht geschonden blazoen op te poetsen dan de derde editie van
de World Baseball Classic. Bij de eerste aflevering in 2006 was
Nederland op elfde plaats geëindigd. Drie jaar later vier plaatsen
hoger, mede dankzij twee indrukwekkende overwinningen in de
eerste ronde op honkbalgrootheid Dominicaanse Republiek.
Nederland was voor de derde Classic ingedeeld in groep B met
Taiwan, Zuid-Korea en Australië. De eerste wedstrijd in het
Taichung Intercontinental Baseball Stadium leverde een 5-0 zege
op ten koste van de Koreanen, een droomstart. Gastland Taiwan
was daarna met 8-3 te sterk, maar dankzij een 4-1 zege op
Australië verdienden Meulens en zijn mannen een ticket voor de
volgende ronde in Tokyo, met Japan en Cuba als tegenstanders.
Net als in de gewonnen WK-finale van 2011 stuntte het
Nederlands honkbalteam tegen de Cubanen. De Zuid-Amerikanen
werden met 6-2 aan de kant geschoven, maar Japan zette
Nederland weer met beide benen op de grond. De tweevoudig
kampioen en titelverdediger toonde geen enkel mededogen met
Oranje. Bij 16-4 na zeven innings was het afgelopen.
Toch kreeg het Nederlands team door de ‘mercy rule’ een

Daarin wachtte de Dominicaanse Republiek, dat nog een appeltje
had te schillen met de Nederlandse honkballers. In het stadion
van de San Francisco Giants, voor bondscoach Meulens bekend
terrein, vochten de spelers van Nederland als leeuwen. Startend
pitcher Diegomar Markwell kon vier innings stand houden tegen
de ijzersterke Dominicaanse slagploeg, die werd aangevoerd door
superster Robinson Cano van New York Yankees. Nederland nam,
zonder een honkslag te slaan, even de leiding in de wedstrijd.
Andrelton Simmons en Jurickson Profar profiteerden van een
nerveuze start van pitcher Edinson Volquez in de eerste inning.
Zij kwamen met vier wijd op de honken. Simmons kon even
later de score openen op grondballen van Roger Bernadina en
Wladimir Balentien.
In de vijfde inning leidde de Dominicaanse linksvelder Moises
Sierra zijn ploeg naar de overwinning. Sierra, die pas vlak voor
de wedstrijd in de line-up werd gezet, had in de eerste inning
met een formidabele vangbal zijn team al uit een lastige situatie
gehaald. In de vijfde inning zorgde Sierra voor de gelijkmaker.
Nadat eerst Nelson Cruz de bal voor twee honken het midveld in
had geslagen, deed Sierra hem dat na. De twee tweehonkslagen
op rij leverden in de vijfde inning de gelijkmaker op. Meulens
gaf zijn startend pitcher hierna het vertrouwen om de klus zelf
te klaren. Dat lukte Markwell jammer genoeg niet. Na achtereenvolgende hits van José Reyes en Miguel Tejada kwam Oranje zelfs
op achterstand en verdween Markwell alsnog van de heuvel.
Reliever Tom Stuifbergen begon hierna ongelukkig met een
wilde worp waarop José Reyes het derde punt kon scoren. Een
vijfde honkslag in deze slagbeurt, nu van Hanley Ramírez,
deed de achterstand zelfs oplopen tot 4-1. In het slot van
de wedstrijd hielden Leon Boyd en Loek van Mil de schade
beperkt. Zij stonden geen punten meer toe. Nederland kwam
echter zelf tot maar vier honkslagen en kon geen enkele keer
meer gevaarlijk worden. Natuurlijk was er teleurstelling over de
nederlaag, maar uiteindelijk overheerste toch de trots over de
goede indruk die Oranje had achtergelaten bij de honkbalfans
over de hele wereld. Ook Meulens was trots. “Ik wil jullie

Uitslagen Nederlands team in 2013
World Baseball Classic
Poule fase, Taiwan
Nederland – Zuid-Korea 5-0
Taiwan – Nederland 8-3
Nederland – Australië 4-1
Tweede ronde, Tokyo
Nederland – Cuba 6-2
Japan – Nederland 16-4 (7)
Nederland – Cuba 7-6
Halve finale, San Francisco
Dominicaanse Republiek – Nederland 4-1

World Port Tournament
bedanken dat jullie met zoveel passie hebben gespeeld”, sprak
hij de spelers toe. “We hebben verloren van een team dat maar
net iets beter was dan wij.”
Het tweede belangrijke evenement voor Oranje in 2013 was het
World Port Tournament (WPT), dat om en om met de Haarlemse
Honkbalweek wordt gehouden. Het goed georganiseerde
evenement bood Cuba de kans om revanche te nemen voor de
nederlagen tegen Nederland bij de WBC. Met succes. Nederland
verloor in finale van Cuba, dat het WPT voor de vijfde keer op
zijn naam schreef. In een zonovergoten Neptunus Familiestadion
rekende Cuba voor het eerst sinds lange tijd in een belangrijke
wedstrijd af met het Nederlands honkbalteam. Via punten in
de derde en achtste inning bracht Cuba de eindstand op 0-4.
Aanvallend had Nederland geen antwoord.
Overigens was de finale de derde keer dat Nederland en Cuba
in Rotterdam tegenover elkaar stonden. In het begin van het
toernooi leidde Rob Cordemans Nederland naar een 7-0 shut-out.
Twee dagen later werd Wilber Pérez de winnende werper in een
0-4 shut-out voor Cuba. In de finale stonden de twee pitchers
voor het eerst in het toernooi tegenover elkaar. Gesteund door
zijn veld hield Cordemans lang stand tegen de gevaarlijke
Cubaanse slagploeg. Niettemin moest de speler van L&D
Amsterdam twaalf hits incasseren. In de achtste inning scoorden
de Cubanen vier runs. Reliever David Bergman stond de Cubanen
geen punt meer toe, maar de schade was toen al aangericht.

Voorronde
Nederland – Taiwan 7-2
Cuba – Nederland 0-7
Curaçao – Nederland 3-2
Nederland – Cuba 0-4
Nederland – Curacao 5-4
Taiwan – Nederland 0-3
Finale
Nederland – Cuba 0-4

T opspo r t

herkansing, met opnieuw Cuba als tegenstander. De geschiedenis
herhaalde zich. Weer won Nederland in een cruciale wedstrijd
van de Zuid-Amerikaanse aartsrivaal. De beloning voor de 7-6
zege was een plaats in de halve finale.

Oranje AA weer overtuigend
AA-team consolideert Europese titel
Het Nederlands AA-team consolideerde opnieuw met overmacht
de Europese titel. In Zweden wist de zeer jonge maar uiterst
talentvolle selectie van Jim Shuster op overtuigende wijze alle
wedstrijden te winnen.
Nederland was in alle duels in topvorm. Verdedigend had Oranje
op alle posities kwaliteit van zeer hoog niveau. De verdediging
werd geleid door een werpersstaf die maar liefst twee no-hitters
liet noteren en tijdens het gehele toernooi een handje vol hits
tegen kreeg. Aanvallend was Nederland oppermachtig, zowel
fysiek als mentaal. Uitblinkers waren Menno Lenting (toernooi
MVP) en Physon Antonia (beste slagman).
Het team van Jim Shuster (hoofdcoach), Marvin Bleij (hitting
coach), Robin van Doornspeek (pitching coach) en Bart
Hanegraaff (bench coach) speelde misschien wel het meest
succesvolle EK in jaren.
AAA-team doet afstand van titel
Het Nederlands AAA-team was niet in staat de Europese titel
te consolideren. In Praag bleek het team het meest talentvolle
van alle teams, maar bezweek het in de halve finale tegen
aartsrivaal Italië onder de druk. In een zinderende wedstrijd
trok Nederland in de laatste inning aan het kortste eind en
werd er verloren met 10-9.
Voor het team van Eric de Bruin (hoofdcoach), Peter van Dalen
(hitting coach), Ivan Rodriquez (infield coach) en Martijn Nijhff
(pitching coach) was de teleurstelling groot, maar het lukte
Nederland toch om zich de dag erna te herpakken en met een
overtuigende zege op Spanje het brons te pakken.
Academy Toernooi eerste test
Vanuit de winterselectie van AAA speelde Nederland het
jaarlijks terug kerend MLB Academy Toernooi. Dit jaar werd het

gehouden in Tirrenia, op het olympisch complex van Italië. Dit
eerste toernooi van het jaar was ideaal om spelers te testen en
ze internationale ervaring op te doen. Daarnaast kon er perfect
getraind worden en was er hulp van MLB-coaches. Alles was tot
in de puntjes geregeld, en de professionele scouts konden hier
voor het eerst kijken naar het talent dat wellicht interessant
zou zijn om een profcontract aan te bieden.
Veertien talenten naar MLB Academy
De MLB Academy werd dit jaar gehouden in het Duitse
Regensburg. Na try outs door geheel Europa (1 mei in Haarlem)
nodigde het scoutingbureau van MLB de beste vijftig talenten
uit Europa en Afrika uit voor de jaarlijks terugkerend MLB
Academy. Ook dit jaar was de inbreng van Nederlandse spelers
weer erg groot; maar liefst veertien spelers werden uitgenodigd
voor dit Elite Camp. Drie weken lang trainden en speelden zij
wedstrijden onder leiding van MLB-grootheden zoals Bruce
Hurst, Steve Finley, John McLaren en Barry Larkin.
Ook tijdens het MLB pitching en hitting mini camp (een week
lang trainen), dat begin juli werd gehouden in Haarlem, was de
inbreng van Nederlandse spelers groot. Van de in totaal dertig
beschikbare plaatsen waren er acht voor jonge honballers uit
Nederland.
Trainingsstage met Sportfonds Leo van der Kar
Begin oktober gingen de catchers Milan Post, Ruben Prins
en Rowan van Hoek via het Sportfonds Leo van der Kar van
NOC*NSF op trainingsstage naar het Springtrainingscomplex
van de Milwaukee Brewers in Arizona. Tien dagen lang trainden
zij mee met de profs in de Instructional League onder leiding
van catching-goeroe Charlie Greene. Tijdens de stage baarde
Milan Post zoveel opzien dat hem meteen een profcontract werd
aangeboden door de Brewers.

Profcontracten voor vijf jonge talenten
Het afgelopen jaar hebben maar liefst vijf jeugdspelers een
prof contract getekend. Ruar Verkerk (Minnesota Twins),
Rachid Engelhardt (Baltimore Orioles), Milan Post (Milwaukee
Brewers), Tom de Blok (Seattle Mariners) en Misja Harcksen (Los
Angeles Dodgers) mochten allen hun handtekening onder een
profcontract te zetten.
Alle vijf de spelers komen uit het Academy-systeem van de
KNBSB en hebben alle nationale teams doorlopen. Nog nooit
is het aantal contracten in één jaar zo hoog geweest, wat
natuurlijk een groot compliment voor de talenten zelf is, maar
zeker ook voor de trainers en coaches die aan hun ontwikkeling
hebben bijgedragen. Door de structuur en programma’s worden
de trainingen steeds beter en de wedstrijden van hoger niveau,
spelers worden op een gezonde manier uitgedaagd en de
groei die zij doormaken is vaak fenomenaal. Met de verdere
professionalisering van de programma’s is dit aantal wellicht te
evenaren en – wie weet – wel te overtreffen.

Talentontwikkeling
Het jaar 2013 was voor talentonwikkeling het eerste jaar van een nieuwe beleidsperiode, met als belangrijkste doel het
talentenprogramma verder te laten groeien. Met succes. Veertien talenten vonden hun weg naar de MLB Summer Academy
in Italië. Vijf jonge honkballers verdienden een profcontract bij Amerikaanse organisaties, een nieuw record.
Academies: individuele talent voorop
De Baseball Academies zijn verder gegaan waar ze in 2012
zijn gebleven; de ontwikkeling van het individuele talent
stond en staat nog steeds voorop. De spelers worden begeleid
door een uitgebreide staf van goede trainers en coaches. Het
kampioenschap van een team is niet het belangrijkste, maar
er wordt voor spelers (ongeacht de leeftijd) de ideale situatie
gecreëerd om uitgedaagd te worden op hun niveau. Elke Academy
is in staat om spelers op het juiste niveau te plaatsen (elite
aspiranten, elite junioren, rookie league danwel hoofdklasse),
zodat zij constant uitgedaagd worden om te groeien.
Daarnaast is er een grote slag geslagen op het gebied van de
fysieke training. Spelers worden dagelijks geschoold in hun

fysieke competentie, de basis van elke atleet. Hierbij heeft
de KNBSB, naast de kennis en kunde die al aanwezig is op de
Academies, extra ‘handen’ gekregen in de vorm van studenten
van de Fontys Sporthogeschool (HBO).
Ook is er een elite pitchingprogramma ‘door ontwikkeld’, wat de
werpers in staat stelt het maximale uit hun potentie te halen.
Er zal ook een uitgebreid pitchonderzoek starten, waarbij de
zogenaamde ‘embedded scientists’ de voortgang van spelers
de komende drie jaar minutieus volgen, om daar waar nodig
aanpassingen te maken aan het programma. Daarbij is het ook
een doelstelling om intensief samen te gaan werken met de
Vrije Universiteit Amsterdam, TU Delft en de medische partners
van de KNBSB.

Nummer veertien voor DOOR Neptunus
Niet L&D Amsterdam Pirates en Corendon Kinheim, de kampioenen van 2011 en 2012, maar DOOR Neptunus ging er in 2013
met de titel van door in de Nederlandse hoofdklasse. Het was meteen raak voor debuterend hoofdcoach Evert-Jan ’t Hoen.
Maar de schijnwerpers konden ook worden gericht op Rob
Cordemans. De international had in 2013 opnieuw een
uitstekend seizoen op de heuvel van L&D Amsterdam Pirates.
Cordemans werd de werper met de meeste overwinningen op
zijn naam in de historie en nam het onbreekbaar geachte
record over van Bart Volkerijk. Na afloop van het seizoen werd
Cordemans voor de achtste keer uitgeroepen tot beste werper.
De Amsterdammers hadden in Bas de Jong ook de meest
waardevolle speler van 2013. Het was de derde keer op rij dat

Amsterdam de MVP in de gelederen had na Vince Rooi (2011)
en Rob Cordemans (2012). Het is voor het eerst dat een ploeg
drie MVP’s op rij levert. Nog twee persoonlijke prijzen gingen
na afloop van het seizoen naar L&D Amsterdam Pirates, dat
voor het eerst onder leiding stond van debuterend hoofdcoach
Sidney de Jong. Roelie Henrique stal de meeste honken en
Bas de Jong was de beste slagman. Titelverdediger Corendon
Kinheim zag Bryan Engelhardt wederom de meeste homeruns
slaan.

L&D Amsterdam Pirates en Corendon Kinheim kunnen dan
ook terugkijken op een goed seizoen. Beide ploegen, de
respectievelijke kampioenen van 2011 en 2012, waren ook nu
weer favoriet voor de titel. Maar het was DOOR Neptunus dat in
2013 domineerde, want de Rotterdammers sloten de reguliere
competitie op de eerste plaats af. Amsterdam en Kinheim waren
ook al weer snel verzekerd van een plek in de topvier, waarna
Vaessen Pioniers het kwartet completeerde. En zo ging de
kampioensstrijd, net zoals in de voorgaande jaren, andermaal
tussen dezelfde vier ploegen. In de Europa Cup-strijd stonden
Amsterdam en Kinheim met lege handen. Amsterdam miste de
finale, terwijl Kinheim in de eindstrijd werd verslagen. De winst
van het slottoernooi leverde in 2013 een extraatje op, want de
winnaar van de European Champions Cup plaatste zich voor
deelname aan de prestigieuze Asia Series in Taiwan. Die eer
ging nu naar het Italiaanse Fortitudo Bologna.
Kinheim werd in de play-offs onttroond en Neptunus ging
door naar de Holland Series. Daarin stond de ploeg tegenover
Pioniers. Een jaar geleden moest Neptunus het opnemen
tegen Kinheim, dat toen verrassend de finalereeks bereikte.
Kinheim stond toen op punt van uitschakeling, maar won na
een coachwissel de ene na de andere wedstrijd. In de Holland
Series diende Kinheim Neptunus vier nederlagen op rij toe en
pakte zo de titel. In 2013 waren de rollen omgedraaid en was
het Neptunus dat een ‘sweep’ boekte. De ploeg van Evert-Jan ‘t
Hoen was viermaal te sterk voor Pioniers. Neptunus, met prof
Kalian Sams in de gelederen, pakte hiermee de eerste titel sinds
2010, de veertiende in de clubhistorie.
Mr. Cocker HCAW won voor aanvang van het seizoen het
eigen In Memoriam Charles Urbanus Sr. Toernooi met winst
op Amsterdam en Kinheim. Maar in de competitie speelde de

vijfde een beslissende wedstrijd nodig. ADO Lakers stond in dat
drukbezochte duel vanaf de derde inning voor eigen publiek
met 0-1 achter, maar kwam langszij in de achtste slagbeurt
en won met 2-1 via een punt in de negende inning. Hierdoor
verzekerde ADO Lakers zich ook voor 2014 weer van een plek in
de hoogste afdeling.

ADO stond lange tijd op een degradatieplek, maar ook de
positie van HCAW kwam in gevaar. In de play-downs verzekerde
The Hawks zich al vrij snel van handhaving en leek HCAW
het kind van de rekening te gaan worden. Echter, ADO
kreeg verliespunten toegediend voor het opstellen van een
ongerechtigde speler. Hierdoor eindigde de Haagse ploeg op de
laatste plaats en moest het in de promotie/degradatie play-offs
opnemen tegen Twins, de kampioen van de overgangsklasse.
Dat werd een spannende strijd, want de best-of-five had een

Met deze wedstrijd eindigde een interessant seizoen. Maar er
moest nog veel moois komen. Zo sloeg Wladimir Balentien in
de Japanse profcompetitie zijn zestigste homerun en brak het
record van de legendarische Sadaharu Oh. Rick van den Hurk en
Andruw Jones werden kampioen in respectievelijk Zuid-Korea
en Japan. Het ultieme hoogtepunt kwam kort erna toen Oranjeinternational Xander Bogaerts met de Boston Red Sox de World
Series won. Het was een gedenkwaardig seizoen.

lands softbalteam is in elk geval nog lang niet in zicht.

Meulens in de prijzen

Tijdens de KNBSB Wintermeeting in Rotterdam werden op
7 december 2013 ook weer de seizoensprijzen uitgereikt
tijdens de Stars Awards. Meest opvallend was de verkiezing
van Hensley Meulens gekozen tot coach van het jaar.
Meulens haalde als bondscoach van het Nederlands team de
halve finale van de World Baseball Classic. Hieronder alle
prijswinnaars bij het honkbal op een rij.

Leen Volkerijk Award: Gijs Selderijk (KNBSB)
Roel de Mon Award (meest talentvolle jeugdwerper):
Misja Harcksen (Rotterdam Unicorns)
Ron Fraser Award (meest waardevolle jeugdspeler):
Max Draijer (APPM Rabbits)
Guus van der Heijden Memorial (meest talentvolle honkbalinternational U23): Xander Bogaerts (Boston Red Sox)
Homerun King:
Bryan Engelhardt (Corendon Kinheim) met 6 homeruns
Beste slagman:
Bas de Jong (L&D Amsterdam) met een slaggemiddelde van .369
Beste werper: Rob Cordemans (L&D Amsterdam) met 10
zeges, een ERA van 1.11 en 88 strike-outs
Meeste gestolen honken:
Roelie Henrique (L&D Amsterdam) met 20
MVP Holland Series: Benjamin Dille (DOOR Neptunus)
MVP 2013: Bas de Jong (L&D Amsterdam)
Bill Arce Award (meest veelbelovende coach):
Jim Shuster (o.a. Future Stars)
Coach van het jaar: Hensley Meulens (bondscoach)

C ompetitie

Bussumse ploeg opnieuw een ondergeschikte rol en startte het
seizoen met negen opeenvolgende nederlagen. Net als ADO
Lakers en het debuterende Mampaey The Hawks. ADO Lakers
moest zelfs zestien verliespartijen op rij incasseren. UVV was
ook in 2013 de sterkste van de overige vier ploegen in de
hoofdklasse.

Isenia slaat Noord naar winst
De All Star Game beleefde in 2013 zijn vierde editie. Dit keer werd het jaarlijkse honkbalfeest met de beste beste spelers
van de hoofdklasse gehouden in het Pim Mulier Stadion in Haarlem. Team North trok de stand gelijk door deze All Star
Game met 13-9 te winnen. Het staat onderling nu 2-2.
Het werd de wedstrijd van Percy Isenia. In de finale van de
Homerun Derby was hij nog afgetroefd door Rudy van Heydoorn.
Die leek Isenia en co. ook in de All Star Game persoonlijk te
bedwingen. Van Heydoorn sloeg twee homeruns, maar moest
het uiteindelijk alsnog afleggen nadat Isenia met zijn homerun
in de achtste inning het oordeel wist te vellen over Team South.
Percy Isenia en Bryan Engelhardt presteerden het al eens
eerder. Tijdens de vierde editie van de All Star Game werd
Rudy van Heydoorn de derde speler uit de hoofdklasse, die
eerst de Homerun Derby op zijn naam schreef en vervolgens

ook een homerun sloeg in de All Star Game. Van Heydoorn
sloeg zelfs twee homeruns in het duel dat ontaardde in een
waar slagfestijn. Dat kwam vooral door de catcher van DOOR
Neptunus. Hij had voorafgaand aan de vierde editie van de All
Star Game al 23 homeruns geslagen om de Homerun Derby te
winnen. Tijdens de All Star Game ging hij gewoon door.
Team South kwam tot elf honkslagen in de wedstrijd die bol
stond van het spektakel. Noord produceerde zelfs zeventien
hits. Maar liefst zes keer werd een bal het stadion uitgeslagen.
Rechtsvelder Phil Ortez werd na afloop uitgeroepen tot meest

EBLT niet meer weg te denken
De European Big League Tour (EBLT) is niet meer weg te denken. Het initiatief van honkbalprof Rick van den Hurk vormt
inmiddels een jaarlijks hoogtepunt voor de Nederlandse honkbaljeugd, die ook bij de vierde editie weer (letterlijk) in
aanraking kwam met een aantal honkbalsterren uit Amerika. Maar ook met eentje uit Zuid-Korea, want daar speelde Van
den Hurk zelf in 2013. In zijn eerste seizoen werd hij in het Aziatische land kampioen met de Samsung Lions.
Logisch dus dat alle jonge deelnemers maar al te graag op 16 en
17 november een handtekening wilden scoren van de 28-jarige
Van den Hurk, die in zijn kielzog Major League-sterren Curtis
Granderson (in 2013 speler bij de New York Yankees), Roger
Bernadina (Philadelphia Phillies), Chris Dickerson (Baltimore
Orioles) en de Nederlandse international Kalian Sams had meegenomen naar het Topsport Centrum in Rotterdam. Overigens
deed de Tour daarna ook nog Parijs aan op 23 november, wat
met vierhonderd deelnemers ook een doorslaand succes was.
De ruim vijfhonderd deelnemende kinderen aan de clinics in
Rotterdam werden geschoold in de ‘art of fielding’, pitching,
slaan en gooien. Ze kregen bovendien de kans om tijdens de
Question and Answer-sessies met de profs al hun prangende
vragen te stellen over het leven als profhonkballer. Op elk van

de stations werden Van den Hurk en de Big Leaguers bijgestaan
door spelers van het Nederlands honkbalteam.
Van den Hurk, die bij zijn initiatief wordt ondersteund door
Major League Baseball en de Major League Baseball Players
Association (MLBPA), begon in 2010 met zijn Tour, die inmiddels flink wat honkbalsterren naar Europa heeft gebracht, zoals
Prince Fielder, Brady Anderson, Mike Stanton, Bobby Bonilla
en Gregory Halman, om er maar een paar te noemen. Met zijn
European Big League Tour wil Van den Hurk het honkbal in
Europa promoten, een terugkeer van de sport op het olympische programma stimuleren en de droom van jonge honkballers
uit laten komen. Van den Hurk: “Niet iedereen krijgt de kans
om naar Amerika te gaan en de profs aan het werk te zien. Met
deze Tour brengen we de sterren naar ze toe. Ik geef graag iets
terug aan de sport waar ik zelf zoveel aan te danken heb.”

waardevolle speler. De speler van Vaessen Pioniers produceerde
drie honkslagen in evenzoveel slagbeurten. Mede door zijn
homerun kwam hij tot twee binnengeslagen en twee gescoorde
punten. Maar de held van de dag was Percy Isenia.

Eerste editie Curaçao Baseball Week groot succes
Curaçao beleefde aan het einde van 2013 een bijzondere week. Bij de eerste editie van de Curaçao Baseball Week, die
van maandag 18 t/m zondag 24 november werd gehouden, waren meer liefst achttien profhonkballers aanwezig. Daarbij
grote namen als Jair Jurrjens, Jurickson Profar, Andruw Jones, Wladimir Balentien, Kenley Jansen, Didi Gregorius, Roger
Bernadina en Jonathan Schoop. Zij verleenden hun medewerking aan een aantal clinics voor ruim duizend kinderen.
2013 was toch al een bijzonder jaar voor het honkbal op de
Antillen en natuurlijk ook in Nederland. Het Nederlands team
schopte het onder leiding van Hensley Meulens tot de halve
finales van de World Baseball Classic. Xander Bogaerts veroverde
met de Boston Red Sox de World Series, Andrelton Simmons van
de Atlanta Braves won een Golden Glove en in Japan baarden
Wladimir Balentien en Andruw Jones opzien.
Die successen moesten nog eens worden gevierd, vonden
Meulens en mede-initiatiefnemer Ben Thijssen. Met hulp van
Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort werd een honkbalweek
op poten gezet. En zo stond het eiland Curaçao een week lang
in het teken van honkbal met tal van activiteiten. Zo konden
coaches van de clubs op Curaçao hun honkbalkennis vergroten
tijdens de seminars van onder meer Meulens (hitting coach
van de San Francisco Giants), Robert Eenhoorn (technisch
directeur van de KNBSB) en Steve Janssen (bondscoach van
Oranje). Ook international Rob Cordemans was van de partij om
zijn medewerking te verlenen. Namens NOC*NSF kwam Maurits
Hendriks ook een kijkje nemen.
Tijdens de week brachten de topspelers en coaches een bezoek
aan de Ministerraad van Curaçao. Minister-president Ivar Asjes
maakte van de gelegenheid gebruik om zijn waardering uit
te spreken voor het initiatief, dat volgens hem de jeugd een
geweldige kans bood om hun sportieve talent te laten zien.
Ook voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. “Een
evenement dat we gezamenlijk moeten gaan laten groeien.”
Robert Eenhoorn was enorm verguld met de week. “We zijn er
als KNBSB enorm trots op dat we partner van zo’n fantastisch
evenement mogen zijn, waar alle coaches en de jeugd op
Curaçao van kunnen profiteren. Daarnaast is het een geweldig
weerzien met alle internationals van het team dat zo geweldig
heeft gepresteerd tijdens het WBC. Het is nog niet zo vaak
voorgekomen dat al die goede spelers op Curaçao tegelijk bij

elkaar zijn. Dit is een prachtig moment om met z’n allen de ‘C’
van Curaçao te dragen. Deze week geeft een ongelooflijk gevoel
van saamhorigheid.” Meulens voegde daar aan toe: “ Spelers
als Andruw Jones en Wladimir Balentien, maar ook alle andere
topspelers die deze week hun bijdrage leveren, zijn een voorbeeld
voor de kinderen van Curaçao. Wij zijn er trots op dat zij zich zo
hard inzetten om van dit unieke evenement een groot succes te
maken.”
Voor ruim duizend kinderen in de leeftijd van acht t/m achttien
jaar werd het ook een onvergetelijke week. Zij kregen op de
vierde dag tijdens drie clinics training en tips van profs als
Wladimir Balentien, de Homerun King van de Japanse competitie
in 2013 met een recordaantal van zestig homeruns, en Andruw
Jones, die met zijn club Tohoku Rakuten Golden Eagles kampioen
van Japan werd. Daarnaast werden er meet-and-greets met de
honkballers gehouden en na afloop van elke clinic werd een kind
uitgekozen dat in 2014 een bezoek mag brengen aan een MLBwedstrijd in Miami. Andruw Jones: “Ik heb vandaag weer heel
veel talent gezien. De toekomst van het Curaçaose honkbal ziet
er meer dan rooskleurig uit. Het zou mij niet verbazen als we
een flink aantal van deze kids terug zien in de Major League.”
Het slotakkoord van de Curaçao Baseball Week was een grote
honkbalshow in het Tio Daou Ball Park in Santa Rosa, inclusief
een Homerun Derby met deelname van zes toppers en een
geweldige vuurwerkshow als afsluiting. In de finale van de
homerunwedstrijd stonden de gebroeders Schoop tegenover
elkaar. Na een zinderende verlenging nam Sharlon Schoop de
schaal mee naar huis.
De eerste editie van de Curaçao Baseball Week leverde veel
publiciteit op, zowel internationaal als in Nederland zelf. De
Telegraaf, de grootste krant van Nederland met een oplage van ruim
zeshonderdduizend lezers, schreef meerdere keren over dit geweldige
evenement, dat het honkbal op het eiland een flinke boost gaf.

Drie op een rij voor de softbalsters
‘It was a very good year!’ Nee, het gaat hier niet over de single met dezelfde naam waarmee Frank Sinatra in
1961 een Grammy Award won. Deze kreet slaat op het jaar van het Nederlands softbalteam. Wederom leverde
de nationale vrouwenploeg een uitstekend seizoen af. In Praag werd voor de derde keer op rij sinds 2009 ongeslagen de Europese titel veroverd. En er was meer succes.
De slogan van Oranje was in 2013 ‘Try-Try-Try’. De softbalsters
moesten het doen met minimale financiële middelen. De
internationals organiseerden daarom zelf opnieuw verschillende
activiteiten om (sponsor)gelden te verzamelen, maar moesten
zich tegelijkertijd ook richten op prestaties op het veld.
Immers, in Praag diende de Europese titel te worden verdedigd.
Nederland was wederom favoriet. Zeker na de overtuigende
winst twee jaar eerder in Italië. Ondertussen komt ook het
wereldkampioenschap van 2014 in eigen land steeds dichterbij.

De prestaties van het Nederlands softbalteam vertonen de
laatste jaren een stijgende lijn. In 2009 werd begonnen met
een jonge ploeg onder leiding van Craig Montvidas, die eind
2008 de nieuwe bondscoach werd. In Valencia veroverde Oranje
in 2009 voor het eerst in zestien jaar weer de Europese titel,
waarna in 2011 prolongatie volgde. De ploeg steeg ook op
de wereldranglijst van de twaalfde naar de zesde plaats door
de resultaten op het WK 2010 (achtste) en 2012 (zesde) en
tussendoor tijdens de Canada Cup en de World Cup of Softball.

Ondanks deze resultaten werd het investeringsplan niet
gehonoreerd en kwam het softbal aanvankelijk in een
afbouwregeling terecht bij het NOC*NSF. De KNBSB ging in
beroep en won als enige van de zeven sporten die protest
aantekenden, zodat een nieuwe beslissing genomen moest
worden. Tijdens een persconferentie in juli werd door de
KNBSB de uitspraak van de beroepscommissie bekend gemaakt:
‘Wij kunnen wel degelijk een bijdrage leveren aan de toptien
ambitie van het NOC*NSF. Op basis van die uitspraak komt er
alsnog een toekenning, maar krijgt de bond ruim vijftig procent
per jaar minder’. Daarvoor moet de ploeg wel aan strenge
eisen voldoen. Oranje moest in Praag de EK-finale bereiken,
maar in 2014 zal de ploeg ook vijfde moeten worden op het
wereldkampioenschap, dat van 15 tot en met 24 augustus wordt
gehouden in Haarlem. Om het ontstane gat in de begroting aan
te kunnen vullen en de voorbereidingen op het WK doorgang
te kunnen laten vinden is in 2013 begonnen met ‘Be Part of
the Challenge’ om particulieren en bedrijven te stimuleren de
softbalsport te ondersteunen.

Europees kampioen van Nederland. De speelsters hebben alles
opzij gezet voor hun sport en hebben aangetoond iets binnen
hun sport te kunnen betekenen. We zijn nu vijf jaar met dit
team bezig en de kracht is hun mentale weerbaarheid.’’
In de EK-finale overheerste Lindsey Meadows als werpster.
Oranje nam de leiding via slagwerk van Saskia Kosterink
(driehonkslag) en Virginie Anneveld. De stand werd opgevoerd
naar 3-0 op klappen van Merel Oosterveld en Karin Tuk. EKdebutant Dinet Oosting werd gekozen tot meest waardevolle
speelster.
Terugkijkend op het succes op en rond het veld kan met recht
weer worden gesteld: ‘It was a very good year’.

Uitslagen Nederlands team in 2013
Holland Tour
Nederland

- Jong Oranje

Nederland

- Jong Oranje

Nederland

- Brabant Bandits

Nederland

- Jong Oranje

Nederland

- Team AIST (USA)

6-0 (4)
15-0		 1-6
7-1
10-3
11-1		 6-2

Europees kampioenschap
Voorronde
Nederland

- Spanje

10-0

Nederland

- Kroatië

10-0

Slowaijke

- Nederland

0-17

Zweden

- Nederland

0-19

Nederland

- Oostenrijk

9-0

Nederland

- Rusland

7-0

- Nederland

3-7

- Italië

3-0

Halve finale
Italië
Finale
Nederland

T opspo r t

In Praag stond Oranje, met een paar wijzigingen in de ploeg,
er wederom en presteerde ook nu weer uitstekend. In de finale
werd Italië met 3-0 opzij gezet. ,,We hebben opnieuw bewezen
dat we een goede ploeg hebben. Al die druk buiten het veld
maakte ons alleen maar sterker’’, stelde bondscoach Craig
Montvidas na de gewonnen finale in De Telegraaf. ,,De eerste
keer was onverwachts, want we speelden met een jong team’’,
kijkt bondscoach Craig Montvidas terug op 2009. ,,Twee jaar
later wonnen we overtuigend. Dit keer was de moeilijkste.
Niet op, maar buiten het veld door de toestanden rondom
het besluit van het NOC*NSF. Voor de zoveelste keer was er
druk van buitenaf, maar deze groep heeft toch weer een
manier gevonden om te presteren. Ze zijn de meest onbekende

Een seizoen zonder hoofdprijzen
De twee nationale jeugdsoftbalploegen hadden in 2013 twee grote evenementen op de agenda staan. Jong
Oranje Rood (junioren) reisde af naar Canada voor het wereldkampioenschap junioren, Jong Oranje Wit
(cadetten) moest in het Tsjechische Ostrava de Europese titel verdedigen.
Voordat beide ploegen op reis konden gaan moest er veel
gebeuren, omdat de financiële middelen beperkt waren. Om de
ploegen toch deel te kunnen laten nemen aan deze belangrijke
evenementen werden verschillende activiteiten georganiseerd
door de speelsters, hun ouders en verdere familie. Immers, niet
deelnemen aan een WK of een EK zou toch wel gezichtsverlies
betekenen voor het Nederlands softbal. Het lukte de begeleiding
en jeugdinternationals op eigen kracht voldoende financiële
middelen te vergaren, zodat, met ondersteuning van de KNBSB,
ingeschreven kon worden voor beide evenementen.
Zowel Jong Oranje Rood als Jong Oranje Wit hadden een nieuwe
teamsamenstelling. Acht Jong Oranje Rood-speelsters waren na
afloop van het gewonnen EK in 2012 niet meer beschikbaar,
vanwege hun leeftijd. Dat betekende dat speelsters van Jong
Oranje Wit doorstroomden en dat de jongste nationale ploeg
uiteraard ook weer nieuwe aanvullingen kreeg. Beide formaties
kenden dus een jong roster.
Voormalig Nederlands team-speelster Diana Remmers had in
2013 de leiding over Jong Oranje Rood. Op het WK in het
Canadese Brampton wisselde Jong Oranje goede momenten af
met mindere. Een aantal tegenstanders bleek simpelweg nog te
sterk voor deze groep. Er werd gewonnen van Brazilië, Botswana
en Singapore, Maar het sleutelduel tegen China ging helaas
met 1-0 verloren, waardoor uiteindelijk de play-offs op het WK
niet werd bereikt. Maar de speelsters deden veel internationale
ervaring op en die wordt meegenomen naar 2014. Dan heeft
de nationale juniorenploeg het Europees kampioenschap in
Rosmalen op het programma staan.
Jong Oranje Wit moest in Tsjechië de Europese titel verdedigen.
De ploeg van hoofdcoach Marjan Smit deed het uitstekend,
boekte de ene na de andere overwinning en bereikte de play-

Uitslagen Jong Oranje Softbal 2013
JONG ORANJE ROOD
Hoofdklasse-competitie
Alcmaria Victrix		- Jong Oranje		 7-0
Centrals			- Jong Oranje		 5-3
FysioExpert Olympia Haarlem		- Jong Oranje		11-0
Tex Town Tigers			- Jong Oranje		 2-8
Gryphons			- Jong Oranje		16-9
UVV			- Jong Oranje		 3-0
Hotel Ambassador Haarlem Terrasvogels		- Jong Oranje		 7-0
Oolders Omaco Sparks Haarlem		- Jong Oranje		 9-1
Wereldkampioenschap Junioren (Brampton, Canada)
Oefenwedstrijd
Nederland - Tsjechië
1-2
Voorronde
Nederland - Mexico
4-11
Nederland - Australië
0-7
Nederland - Japan
0-11
Nederland - Brazilië
6-4
Nederland - Botswana
7-2
Nederland - Singapore
20-0
Nederland - China
0-1
Nederland - Tsjechië
0-1
(Nederland niet geplaatst voor play-offs)

offs met sterk spel. Ongeslagen plaatste Oranje zich voor de
halve finale, maar daarin stokte de aanval en moest met 4-1 de
meerdere worden ekend in Tsjechië. Een dag later ging het in de
herkansingswedstrijd helaas ook mis tegen Rusland. Er werd met
3-2 verloren, Oranje was onttroond en moest genoegen nemen
met het brons.
In 2014 is de aandacht gericht op de juniorengroep Jong Oranje
Rood, die de Europese titel moet verdedigen. De financiële
middelen (een rode draad in het softbal) zijn nog altijd beperkt,
zodat alleen in de wintermaanden met een Jong Oranje Witgroep wordt gewerkt. In de loop van 2014 zal echter voor deze
groep weer het vizier worden gericht op 2015, want dan staat er
weer een Europees kampioenschap cadetten op de agenda.

JONG ORANJE WIT
Europees Kampioenschap (Ostrava, Tsjechië)
Voorronde
Nederland - Roemenië
13-0
Nederland - Groot-Brittannië 11-1
Tweede ronde
Nederland - Duitsland
8-2
Nederland - Polen
11-0
Nederland - België
9-0
Derde ronde (finalepoule)
Nederland - Groot-Brittannië 11-4
Nederland - Tsjechië
3-0
Nederland - Rusland
2-1
Play-offs
Nederland - Tsjechië
1-4 (halve finale)
Nederland - Rusland
2-3 (Nederland wint brons)

4-0
1-7
13-4
13-15
11-4
4-6
9-0
15-0

Hotel Ambassador Haarlem Terrasvogels veroverde in 2013 voor het eerst in zes jaar weer de nationale softbaltitel.
De ploeg uit Santpoort verraste in de Holland Series en pakte de titel ten koste van Oolders Omaco Sparks Haarlem.
De Holland Series vormde het hoogtepunt van een seizoen waarin veel gebeurde.
De seizoensfinale was een aantrekkelijke en spannende
wedstrijdenreeks om het landskampioenschap tussen de
twee ploegen, die al vele jaren softbalrivalen van elkaar zijn.
Sparks Haarlem werd voor aanvang van het seizoen door
velen (opnieuw) getipt als favoriet voor het kampioenschap,
Terrasvogels beleefde een opmerkelijk jaar van uitersten met
zeer emotionele momenten.

In de reguliere competitie domineerde Sparks Haarlem
andermaal en leek regelrecht op de titel af te stevenen. Maar
het scenario ontwikkelde zich net zoals in het voorgaande
seizoen. In 2012 was het met veel internationals gevulde
team van Sparks Haarlem in de competitie eveneens vrijwel
onverslaanbaar. Maar zowel in 2012 als in 2013 stond de ploeg
van hoofdcoach Juni Francisca met lege handen. In 2012 moest

Sparks Haarlem in de eindstrijd de winst aan Alcmaria Victrix
laten, in 2013 was het Terrasvogels dat de titel pakte.
Zowel Alcmaria Victrix als Terrasvogels straalden enthousiasme
en passie uit in de Holland Series. Uiteraard toonde ook Sparks
Haarlem daadkracht, maar kwam toch opnieuw te kort. Het
was niet de eerste keer in het seizoen 2013 dat Sparks Haarlem
een prijs misliep. In Praag trok Terrasvolgels in de finale om
de Europa Cup eveneens aan het langste eind. Terrasvogels
veroverde in het Italiaanse Montegranaro voor de tweede keer
op rij ongeslagen de Europese Cup Winners Cup.
Terrasvogels en Sparks Haarlem kregen in de play-offs gezelschap van FysioExpert Olympia Haarlem en Alcmaria Vitrix.

C ompetitie

De stunt van Terrasvogels

Het werd al snel duidelijk dat Sparks Haarlem, Terrasvogels en
Olympia Haarlem de topdrie gingen vormen.
Pas in de laatste speelronde van de reguliere competitie wist
toen nog regerend landskampioen Alcmaria Victrix zich als
vierde ploeg te plaatsen voor de kampioensstrijd. Alcmaria
Victrix verraste door in de eerste ronde van de play-offs
Olympia Haarlem uit te schakelen. Sparks Haarlem plaatste zich
als eerste voor de Holland Series na winst op Terrasvogels. Een
week later bereikte Terrasvogels als tweede ploeg de finale na
de onttroning van Alcmaria Victrix.
In de competitie won Terrasvogels eenmaal van Sparks Haarlem.
De ploeg zette daarmee een bijzondere reeks voort, want in de
afgelopen vier competities was Terrasvogels de enige ploeg die
van de ongenaakbare koploper wist te winnen. Pas dit jaar wist
ook Olympia Haarlem als ‘andere’ ploeg punten af te snoepen
van Sparks Haarlem. De eerste topontmoeting tussen Sparks
Haarlem en Terrasvogels stond niet in Haarlem of Santpoort op
het programma, maar maakte als dubbel deel uit van de Softball
Happening op het complex van Centrals in De Bilt. Sparks
Haarlem won daar overtuigend met monsteruitslagen van 1-14
en 0-27. Een paar maanden later was het Terrasvogels dat winst
boekte in de belangrijkste wedstrijden van het seizoen.
Terrasvogels werd na zeven speelrondes geconfronteerd met
het feit dat een ongerechtigde speelster (buitenlandersreglement) zou zijn ingezet. Het ging in beroep en kreeg
gelijk. Terrasvogels had als vereniging ook andere zorgen,
want secretaris/team manager Martin de Jonker en announcer
Henk Hoenderdos waren beiden ernstig ziek. Gelukkig hebben
beiden nog bewust de winst van de Cup Winners Cup en het
landskampioenschap meegemaakt. Helaas overleden De Jonker
en Hoenderdos in respectievelijk oktober en december.
Sparks Haarlem had in Rebecca Soumeru en Kirsten Scheele
dominerende werpsters. Samen tekenden ze voor 42 overwinningen. Soumeru bleef ongeslagen, eindigde op 21-0 en

werd uitgeroepen tot beste werpster. De Australische Leigh
Godfrey bleek een prima aanwinst voor de Haarlemse ploeg
en kreeg terecht de titel van meest waardevolle speelster. Ook
internationals Karin Tuk (meeste homeruns, 65 binnengeslagen
punten, beide records) en Chantal Versluis (record met 43
gestolen honken) leverden zeer belangrijke bijdragen.
Aan de onderkant van de ranglijst streden Centrals, UVV en
Tex Town Tigers om handhaving. Het was als vanaf het begin
bekend dat de jonge ploeg van Tex Town Tigers een moeilijk
en zwaar seizoen zou krijgen. Dat kwam uit. Hoewel de ploeg
in de loop van de competitie betere resultaten realiseerde,
kon degradatie niet worden voorkomen. En zo moest na vele
jaren op het hoogste niveau afscheid worden genomen van
deze sympathieke vereniging uit Enschede. UVV moest het in
de promotie/degradatie play-offs opnemen tegen Amsterdam
Pirates en handhaafde zich in de hoofdklasse. Het Haarlemse
DSS nam als kampioen van de overgangsklasse de plek van Tex
Town Tigers in en keert in 2014 terug in de hoofdklasse.

Molleman beloond voor huzarenstukje
Tijdens de KNBSB Wintermeeting in Rotterdam werden op
7 december 2013 ook weer de seizoensprijzen uitgereikt
tijdens de Stars Awards. Softbalcoach van het jaar werd
Marco Molleman, die met zijn club Hotel Ambassador
c.c. Terrasvogels een huzarenstukje uithaalde door in de
Holland Series van favoriet Oolders Omaco Sparks Haarlem
te winnen. Daarnaast veroverde Terrasvogels ook nog de
Europa Cup. Hieronder alle prijswinnaars bij het softbal
op een rij.

Nol Houtkamp Award: Annie Hekker (Roef!)
Riet Vermaat Trofee (beste jeugdwerpster):
Shanna te Vrede (HCAW)
Bep van Beijmerwerdt Trofee (meest veelbelovende
jeugdspeelster): Damishah Charles (Twins)
Egbert van der Sluis Memorial (meest talentvolle
softbalinternational U23): Dinet Oosting (Olympia Haarlem)
Homerun Queen:
Karin Tuk (Sparks Haarlem) met 10 homeruns
Beste slagvrouw: Leigh Godfrey (Sparks Haarlem) met een
slaggemiddelde van .585
Beste werpster: Rebecca Soumeru (Sparks Haarlem) met 21
zeges, een ERA van 1.13 en 102 strike-outs.
Meeste gestolen honken:
Chantal Versluis (Sparks Haarlem) met 43
MVP Holland Series: Monica Perry (Terrasvogels)
MVP 2013: Leigh Godfrey (Sparks Haarlem) met .585, 62
hits, 58 runs en 47 rbi’s
Coach van het jaar: Marco Molleman (Terrasvogels)

Succesvolle 27ste European Coach Clinic
De 27ste editie van de European Coach Clinic was een groot
succes. Twee dagen lang vormde het Brainpark Novotel
Rotterdam het decor van interessante seminars met tal
van aansprekende sprekers op het gebied van honkbal en
softbal. Onder hen Hensley Meulens, de bondscoach van
het Nederlands honkbalteam, en voormalig volleybalbondscoach Toon Gerbrands, tegenwoordig algemeen directeur
van voetbalclub AZ.
De European Coach Clinic wordt gezien als een van de beste
clinics in z’n soort in Europa. Organisator Corinne van de Griendt:
“Elk jaar is het weer ons doel om sprekers met verschillende
achtergronden bij elkaar te krijgen om een afwisselend programma
aan te kunnen bieden. Gelukkig is dat weer gelukt. In meer dan
twintig sessies hebben gewaardeerde en gerespecteerde topcoaches
hun kennis met de deelnemers gedeeld.”

Bondscoach Hensley Meulens sprak samen met Joe Lefebvre, die
net als Meulens deel uitmaakt van de coaching staf van de San
Francisco Giants, over het onderwerp hitting, waarbij het vooral
ging over de balans van de slagman. Gerbrands hield een gloedvol
betoog over ‘de atleet van de 21ste eeuw’. Hij discussieerde over de
vraag hoe coaches moeten omgaan met de nieuwe generatie jonge
sporters, die verbaal sterker wordt en steeds meer hun mening
naar voren brengt. Ook de presentaties van Talentcoach Martijn
Nijhoff en bondscoach Steve Janssen over motorisch leren en
pitching oogsten wederom veel lof bij de deelnemers.
Bij het softbal hield Tracy Bunge een aantal inspirerende sessies.
De assistent-bondscoach van het Nederlands softbalteam sprak
over de fundamentals van het slaan, hoe meer runs te scoren, en
deelde met haar gehoor oefeningen ‘to fix your hitters’. Bij Diana
Remmers, coach van Jong Oranje, ging het over ‘de kracht van de
positieve invloed’.

Ferenc Jongejan schrijft geschiedenis
Op het gebied van opleidingen is er in 2013 weer het nodige
gebeurd. Alle kaderopleidingen die de KNBSB heeft ontwikkeld
werden aangeboden. De opleiding tot assistent trainer/coach
(TC2) werd gegeven in Maastricht en krijgt nog een vervolg in
Leek en Schijndel, terwijl er ook al cursussen in Rotterdam,
Amsterdam en Huizen zijn gepland.
De trainer/coach cursus honkbal en softbal niveau 3 (TC3) vond in
2013 voor de zesde keer plaats, dit keer met vijftien deelnemers.
Ook werd weer een aantal TC4 diploma’s uitgereikt. Melfried
Comenencia, Adonis Kemp, Baret Hanegraaff en Gregory Grampon
mogen zich de trotse bezitters noemen van het TC4 diploma.
Als klap op de vuurpijl werd tijdens de European Coach Clinic
het diploma TC5 uitgereikt aan Ferenc Jongejan. Hij is de eerste
van deze bond die het diploma TopCoach 5 heeft behaald. Deze
opleiding wordt bond overstijgend gegeven.

Overzicht cursussen
Assistent trainer/coach (3):
Maastricht, Leek en Schijndel
Trainer/coach niveau 3 (1):
Nieuwegein (15 deelnemers)
Trainer/coach honkbal niveau 4 (1):
Nieuwegein (nog bezig) met 15 deelnemers (al 5 geslaagd)
Met dank aan de volgende docenten:
Assistent trainer/coach (TC2):
René Baltus, Monique Odijk en Hans Heldens
Trainer/coach 3 (TC3):
Jelle Postma, Michel Aussems en Kees van der Wal
Trainer/coach 4 (TC4):
Jelle Postma, Robert Eenhoorn, Kees van der Wal en Martijn Nijhoff

Daarnaast was de zaterdagavond ingeruimd voor de uitreiking
van de jaarlijkse honkbal- en softbalprijzen tijdens de Stars
Awards 2013, waarbij Hensley Meulens tot coach van het jaar
werd gekozen. Bij de ‘Raffle’ ging een aantal van de aanwezigen
met mooie prijzen naar huis, zoals een door de spelers van het
Nederlands honkbalteam gesigneerd World Baseball Classic-jack.
De hand-outs en presentaties van alle sprekers zijn op de website
www.europeancoachclinic.nl te vinden. De volgende editie van de
Europese Coach Clinic is op 13 en 14 december 2014.

Slowpitch en Dutch Senior Baseball League
Het jaar 2013 was het jaar van de pilot voor Slowpitch. Maar daarnaast waren er weer tal van andere activiteiten en programma’s
om mensen kennis te laten maken met honkbal en softbal. De afdeling breedtesport van de KNBSB zat bepaald niet stil.

BeeBall
BeeBall blijft aan de weg timmeren. In 2013 werden in juni op
vier locaties Landelijke BeeBalldagen gehouden. Dat gebeurde
bij RCH Pinguïns (Heemstede), Storks (Den Haag), Northern
Stars (Leeuwarden) en HSCN (Nuenen). Alle clubs organiseerden

Slowpitch
Een werkgroep met een aantal enthousiastelingen ging in 2013
aan de slag om dit nieuwe sportaanbod te promoten en uit te
zetten. De verenigingen werden geïnformeerd over Slowpitch, er
werd veel promotie en ondersteunend materiaal ontwikkeld,

waaronder een spelregelflyer. Maar het belangrijkste was
natuurlijk dat er volop Slowpitch werd gespeeld. De KNBSB
organiseerde in samenwerking met verenigingen verschillende
activiteiten. De start van de pilot was de gezellige kick-off
in april in Almere. Tijdens het World Port Tournament (WPT)
werd Slowpitch onder de aandacht gebracht met een demodag
en daarnaast organiseerden de verenigingen zelf ook nog een
aantal toernooien. De invulling van zo’n Slowpitch toernooidag:
gezellig gemengd een potje Slowpitch spelen en de dag
gezamenlijk afsluiten met een barbecue. Succes gegarandeerd!

een paar jaar succesvol georganiseerd en dat gebeurde nu dus
onder de vlag van DSBL. Met twaalf teams was de belangstelling
groot. Bijna gooide het slechte weer roet in het eten maar
na een ochtend dweilen konden de teams toch allemaal een
wedstrijdje spelen. Een half haantje en een pintje bier maakten
het helemaal af. Er wordt gekeken of in 2014 ook de oudsoftbalsters bij dit initiatief betrokken kunnen worden.

spelen, maar het was uiteindelijk Jeka zelf dat de Rinus
Paardekoper Beker in eigen huis hield. Voor de afsluiting van
het mooie G-honkbaljaar trad Herons uit Heerhugowaard op als
gastheer van de West-Friesland Cup, het laatste toernooi van
2013. Aanvankelijk zou Urbanus dit evenement organiseren, net
als de voorgaande twee jaar. Toen dat niet lukte schoot Herons
te hulp, waarmee maar weer eens duidelijk werd hoe sterk de
banden tussen de G-honkbalverenigingen zijn geworden.
Bee on Tour
Natuurlijk wil de bond de BeeBallers ook weer in de
winterperiode door laten spelen! In de periode van november
2012 t/m 2013 werden in samenwerking met de verenigingen
negentien Bee on Tour-toernooien gehouden door het hele land.
Mascotte Bee bezocht weer veel verenigingen in 2013 en was
immer een graag geziene gast!
Dutch Senior Baseball League
In 2013 werd de Dutch Senior Baseball League (DSBL)
opgericht. Dit initiatief kwam van een paar voormalig
tophonkballers die het wat rustiger aan wilden doen, maar wel
graag af en toe een wedstrijdje wilden spelen. De werkgroep
die werd opgericht lanceerde een website en zorgde voor veel
promotie. Uiteindelijk wilden tweehonderd belangstellenden
graag op de hoogte blijven van de activiteiten van de DSBL. Er
vonden ook twee Senior League-toernooien plaats op de velden
van Amsterdam Pirates. Deelnemers konden inschijven als team,
maar ook individueel. Het eerste toernooi in juni met vijf teams
was een mooie start. Het tweede toernooi was The Third Series
in oktober, met als thema Oktoberfest. Dat evenement wordt al

G-honkbal
‘Iedereen schittert’ en ‘FUN is for Everyone!’ Deze twee oneliners
waren de basis van G-honkbal in 2013. Het seizoen voor de
G-honkballers begon in februari met de derde editie van het
Indoortoernooi in Amsterdam. Bij de eerste twee afleveringen
ging de strijd tussen de ervaren Noord-Hollanders, maar bij
deze derde editie moesten zij flink hun best doen om debutant
Breda van zich af te schudden. Ondanks de lange reis naar
de hoofdstad speelde het Brabantse team uitstekend. Het
hoogtepunt van de dag was de zege van de G-honkbal All Stars
op het Nederlands vrouwensoftbalteam. Het spelniveau was
hoger dan ooit en de homeruns niet meer te tellen.
Op 9 mei (Hemelvaartsdag) vond de tweede Landelijke
G-honkbaldag plaats, dit keer bij Jeka in Breda. Door de
inzet van alle Jeka-leden, hun familie en medewerkers van
de sponsor werd het een feestelijke dag. Voorafgaand aan het
toernooi sloot de KNBSB een samenwerkingsovereenkomst met
de Dirk Kuyt Foundation. Deze stichting ondersteunt niet alleen
G-voetbal, maar heeft een warm hart voor sportparticipatie
door mensen met beperking in het algemeen. Saints, waar al
een tijdje hard werd getraind, kon eindelijk een echt wedstrijd

Meidenmiddagen
Om het jeugdsoftbal extra in de spotlight te zetten deed in
2013 de Meidenmiddag z’n intrede, in navolging van een
initiatief in Zuid-Nederland. Dat leidde tot vier Meidenmiddagen
bij verschillende verenigingen in Zuid-Holland. Meisjes in de
leeftijd van 6 t/m 15 jaar mochten een middag komen trainen
en wedstrijdjes spelen met en tegen leeftijdgenootjes. Dat alles
onder leiding van ervaren trainsters uit de regio. En niet zonder
resultaat: in Zuid Nederland heeft dat in twee jaar tijd tot zes
pupillen softbalteams geleid.
Winterschool
Het fenomeen Winterschool is niet meer weg te denken. Geen
winterslaap meer voor jonge honkballers en softballers. Ook
in 2013 werden de Winterscholen weer druk bezocht door
gemotiveerde honkballers en softballers. Bij de Winterschool
softbal in Amsterdam zorgden de speelsters van het Nederlands
softbalteam voor de begeleiding. Bij andere scholen gebeurde
dat door gemotiveerde, ervaren coaches. Alle deelnemers
beginnen 2014 met een streepje voor. De KNBSB bedankt
behalve alle coaches ook de vrijwilligers die de Winterschool
coördineren.

B r eedtespo r t

voor zowel Rookies als Majors een prachtige dag op hun
accommodatie. In totaal deden 75 teams mee op de
verschillende locaties. Behalve BeeBall zelf was er nog veel
meer te doen, variërend van schminken, allerlei spelletjes en
springkussens. Er deden ook weer twee teams uit Frankrijk mee.

Niet naar de World series
Nederland was in 2013 met zes kampioenen van Nederland vertegenwoordigd bij de diverse EK’s voor Little League, Junior League, Senior League en Big League, zowel bij het honkbal als softbal. Geen van deze teams slaagde er in om zich te plaatsen voor
de World Series. Het Big League-team kwam nog het dichtst bij.
Little League Baseball
Het team van Rotterdam was van 13 t/m 20 juli actief bij
het Europees kampioenschap in het Poolse Kutno. Rotterdam
kwam in de poulefase tot drie zeges op Servië (17-0), WitRusland (20-2) en Litouwen (10-0) en twee verloren duels
tegen Duitsland (2-7) en Tsjechië (2-3). Door dit resultaat
kwalificeerde het team zich voor de finaleronde. Daarin werd in
de kwartfinale met 8-3 van Oostenrijk gewonnen, gevolgd door
een 8-11 nederlaag in de halve finale tegen de latere kampioen
Tsjechië, dat zich zo kwalificeerde voor de World Series in
Williamsport.
Junior League Baseball
Noord-Holland deed van 2 t/m 8 juli mee aan het EK, eveneens
in Kutno. Noord Holland plaatste zich voor de finaleronde door
in de poulefase te winnen van Polen (23-3) en Hongarije (166). Alleen van Litouwen werd met 10-0 verloren. Het toernooi
eindigde voor Noord-Holland vervolgens met een 9-2 nederlaag
tegen Italië. De Tsjechen wonnen het EK en verdienden daarmee
een ticket voor de World Series.

Senior League Baseball
Namens Nederland was Haarlem van 7 t/m 12 juli van de
partij bij het EK in het Italiaanse Novara. Haarlem kwam in de
poulefase tot zeges op Georgië (15-0) en België (14-1) en een
verloren wedstrijd tegen Engeland (9-10), voldoende voor het
halen van de finaleronde. Daarin trof het wederom Engeland,
dat opnieuw won (10-19) en Haarlem uitschakelde. Italië
plaatste zich als toernooiwinnaar voor de World Series.
Big League Baseball
Het Big League-team met spelers uit meerdere regio’s reisde
naar het Duitse Stuttgart voor deelname aan het EK (26 t/m
28 juli) . Nederland won in de groepsfase drie keer en verloor
één duel, goed voor een plek in de finale. Daarin was Duitsland
helaas met 6-5 te sterk. Geen World Series derhalve voor onze
Big Leaguers.
Little League Softball
Het Italiaanse Caronna Pertusella was van 10 t/m 13 juli het
decor voor het EK, waarbij het team van Rotterdam ons land

vertegenwoordigde. Rotterdam verloor in de groepsfase drie
van de vier duels. Alleen van Italië Emilia werd met 15-12
gewonnen en daarmee was het toernooi voor Rotterdam voorbij.
Italië Lombardia won in de finale van Tsjechië en kwalificeerde
voor de World Series.
Junior League Softball
Ook hier was Rotterdam de Nederlandse deelnemer bij het EK,
eveneens in Caronna Pertusella. Eén zege op Duitsland (133) en twee verloren duels tegen Italië Emelia (2-16) en Italië
Lombardia (6-11) leidde tot een plek in de halve finale. Daarin
was Italië Emelia opnieuw te sterk. Dat team won ook de finale
en pakte de tickets naar voor de World Series.
Senior League Softball
In Caronna Pertusella kwam nog een derde team uit Rotterdam
in actie bij het EK. In de Senior League verloor deze ploeg in de
groepsfase alle duels. Twee keer tegen Italië Lombardia (1-11 en
0-10) en twee keer tegen Polen (4-8 en 11-12). Einde toernooi.
De finale tussen Italië en Polen werd met 14-2 gewonnen door
Italië, dat zich kwalificeerde voor de World Series.

Het benutten van kansen, die de successen die de spelers van
het Koninkrijk der Nederlanden op honkbal- en softbalgebied
wereldwijd hebben behaald, is als het gaat om sponsoring,
marketing en promotie een hele grote uitdaging. Een kans
waarmee in oktober 2013 een begin is gemaakt onder
de ambitieuze titel ‘Wereldtop blijven met zicht op het
Koninkrijk en de tweede sport van Nederland worden!’
Het bewustzijn dat we mondiaal gezien misschien wel de
tweede Nederlandse sport zijn, dat we vanuit de sport zelf
elk jaar grootse internationale toernooien organiseren, dat
de spelers van het Koninkrijk der Nederlanden overal ter
wereld kampioenen zijn, verdient het om ook op commercieel,
marketing en promotioneel gebied de stap te maken die op
technisch vlak al is gemaakt.
Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om zowel honkbal
als softbal nadrukkelijker op het netvlies te krijgen van de
Nederlander. Hiervoor zet de KNBSB in op een drie punten:
1. Meer bedrijven als partner van de KNBSB
2. Meer leden werven
3. Meer toeschouwers naar de stadions

Dat gaat niet in een paar maanden lukken, daar zal een aantal
jaar voor nodig zijn. Toch kunnen we in de gedrevenheid die er
is al melden dat de volgende zaken in gang gezet zijn, waarvan
sommige al zijn afgerond.
a. Een promotievideo die door iedereen ingezet kan 		
worden om honkbal te promoten.
b. Een nieuwe dynamische website van de KNBSB die
begin 2014 in de lucht is gegaan.
c. Veel activiteit op (sociale) media zoals Facebook, 		
twitter, YouTube en LinkedIn.
d. Een samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse
zaken.
e. Veel positieve pers in de maand december in de grootste
krant van Nederland.
Wij als bond kiezen voor de WIJ-wereld van honkbal en softbal.
We hebben elkaar nodig. Bond, clubs en toernooien. Daarom
zullen we veelvuldig kijken waar we elkaar kunnen versterken
en daar waar mogelijk ondersteunen en faciliteren.
De marketingpropositie van de KNBSB is klaar. Hiermee kunnen
we in 2014 aan de slag om honkbal en softbal beter aan de

man te brengen in Nederland, maar ook om er voor te zorgen
dat we als honkbal en softbal zelf gaan beseffen dat we grootse
prestaties leveren die de buitenwereld mag leren kennen.

M A R K E T I N G

In kansen denken lijkt leuk, in kansen doen is leuker!

De Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond wil alle sponsors, partners en suppliers bedanken voor hun steun. In 2013 waren dat:

