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Stuurgroep honkbal: 
Johan Brandsma: Commissioner: 
Henk van der Linde:  Lid (Begeleider scheidsrechtercoaches, instructeuropleiding 3man) 
Winfried Berkvens: Lid (actief scheidsrechter en crewchief hoofdklasse) 
Stenar v Groningen S: Lid (actief scheidsrechter en crewchief hoofdklasse) 
René Ras:  Lid (actief scheidsrechter en crewchief opleidingsgroep hoofdklasse) 
 
Komend seizoen 
Dit seizoen starten we met 8 groepen scheidsrechters, namelijk groep HA t/m groep HH. 
Deze groepen geven de differentiatie aan van de indeling van scheidsrechters opgedeeld in verschillende 
categorieën namelijk van internationals en hoofdklasse scheidsrechters (groep HA/HC) naar beginnende 
scheidsrechters (groep HH). Er zijn vanaf 1 januari 2018 binnen de sectie honkbal, 70 bondsscheidsrechters actief. 
Deze bemannen per week ongeveer 70 bij de bond geregistreerde wedstrijden, waarvan de scheidsrechters 
meerdere wedstrijden per week worden aangesteld. 
 

Visie 
Om het aantal van de bondsscheidsrechters te behouden c.q. uit te breiden wordt er door de stuurgroep vooral 
ingezet op goede begeleiding van scheidsrechters. Door middel van scheidsrechtercoaches worden 60% van de 
andere scheidsrechters (pupillen) begeleid. Verder zal de jaarlijkse clinic terugkomen waarbij clubscheidsrechters 
zullen worden uitgenodigd. 
Voor elke scheidsrechtersgroep zullen er duidelijke criteria aangegeven worden, waaraan zal moeten worden 
voldaan. Daarnaast wordt er een pakket van eisen per groep samengesteld, waarbij promotie criteria zal worden 
vastgesteld. 
 Buiten de gebruikelijk jaarlijkse official-clinic zullen er door de Stuurgroep Honkbal tijdens het seizoen workshops 
worden georganiseerd. De thema’s van de workshops zullen naar aanleiding van vragen en opmerkingen vanuit de 
scheidsrechters worden georganiseerd. Uiteraard zullen deze workshops open staan voor alle scheidsrechters 
(bond,- en clubscheidsrechters). De workshops zullen op de gebruikelijke wijze via de Website kenbaar worden 
gemaakt. 

 Bijlage: Aanstellingsbeleid scheidsrechters honkbal 

 
 
Hoofdklasse (opleiding)crews 
Binnen de hoofdklasse wordt, met ingang van 2018 gewerkt met 3 crews, waarvan er één een opleidingscrew is. 
Dit houdt in dat de groep, onder leiding van een crewchief, lerend is en wordt opgeleid om hun taken binnen de 
crew goed uit te voeren. Naast deze crewchief zal er ook een deputy crewchiefs aangesteld worden. 
 

Visie 
Het vinden van geschikte crewchiefs is een vereiste.  Zij moeten rust, plezier en vooral goede teamprestaties 
centraal kunnen stellen, daarnaast zullen zij via een document de werkzaamheden die hierbij komen kijken, 
moeten hanteren.  Er is ook een opleidingscrew  voor scheidsrechters die vanuit de opleiding driemansysteem (HD 
groep), doorstromen naar de hoofdklasse (HC groep). De crewchief en de deputy crewchief van deze 
opleidingscrew  zijn ervaren scheidsrechters uit de hoofdklasse. Het eerste jaar zullen deze doorgestroomde 
scheidsrechters alleen fungeren als U1 en U3. In het tweede jaar wordt bekeken of er eventueel plaatwedstrijden 
geleid kunnen worden in de hoofdklasse. Hierin kan alleen de crewchief van de HC groep een aanbeveling richting 
de stuurgroep doen, om dit te versnellen.  
De andere  leden uit deze HC groep zijn overige scheidsrechters, die al ervaring hebben of nog enigszins 
bijgestuurd moeten worden. 
 
 

Beoordelingen 
De hoofdklasse scheidsrechters en scheidsrechters die niet gekoppeld zijn aan een scheidsrechterscoach worden 
begeleid door middel van beoordelingen. Deze beoordelingen worden door onafhankelijk beoordelaars gemaakt. 
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Daarnaast worden crews nauwgezet gevolgd door de commissioner en een lid van de stuurgroep. De 
verrichtingen worden schriftelijk, op beoordelingsformulieren, vastgelegd. Het beoordelingsformulier is conform 
het CEB model en zullen bij eventueel nieuwe versies door de beoordelaars specifiek gebruikt worden. 
 

Visie 
De beoordelaars worden ingezet in de groepen HA t/m HC en bij de groepen HE t/m HH waar scheidsrechters 
(pupillen) niet onder een scheidsrechterscoach vallen. Daarnaast kunnen scheidsrechtercoaches meer ingezet 
worden bij pupillen scheidsrechters die nog begeleiding nodig hebben. Hierdoor ontstaat er een beeld van de 
kwaliteit die aanwezig is bij alle scheidsrechters. Er kan gerichter gesproken worden met scheidsrechters over 
toekomstperspectief. De commissioner zal zich op de hoogte laten stellen door onder meer wedstrijden te 
bezoeken. 
Beoordelaars worden nu in twee groepen ingedeeld. Beoordelaars voor de hoofdklasse zijn vooral personen die 
aansluiting hebben en voldoende kennis van wat gevraagd wordt om dit niveau te begeleiden. In de toelichting 
van het CEB-model beoordelingsformulier, zal worden vermeld op welke wijze de beoordelaars te werk moeten 
gaan en op welke wijze zij de beoordelingspunten moeten beoordelen en verwerken. 

 Bijlage: CEB-model beoordelingsrapport 
 Bijlage: Toelichting CEB-model beoordelingsrapport 

 
 
Opleidingsgroep HD 
De scheidsrechters in deze groep  worden opgeleid om het driemansysteem te leren. Dit systeem wordt binnen 
de wedstrijden van de hoofdklasse gebruikt. Zij krijgen twee jaar de tijd om zich te ontwikkelen naar een 
scheidsrechter op het hoogste niveau van Nederland. Zij zullen dan geplaatst worden in de HC groep. 
De opleiding die zij krijgen is bij wedstrijden in de Overgangsklasse, bij de woensdagavondwedstrijden van Jong 
Oranje en in andere lagere klassen. De groep, bestaande uit maximaal 4 en minimaal 3 scheidsrechters, wordt 
begeleid en opgeleid door één instructeur en bij diens afwezigheid door een vaste vervangende instructeur. 
Hiervoor is gekozen om de continuïteit binnen deze opleidingsgroep te waarborgen. De wedstrijd wordt altijd 
mondeling nabesproken en schriftelijk, in een beoordelingsformulier of feedbackformulier 3m, vastgelegd en 
gearchiveerd. Om een goede aansluiting t e behouden met de hoofdklasse, zullen de instructeurs plaatsnemen bij 
het crewchief overleg, tussen de crewchiefs en de commissioner honkbal. De commissioner wordt nauw 
betrokken bij de verrichtingen en de voortgang van de scheidsrechters uit deze groep.  
 

Visie 
Het is belangrijk, om te zoeken naar een grotere deelname van de opleidingsgroep. Scheidsrechters moeten een 
goede mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen.  
Indien leden uit deze groep niet voldoen aan de eisen om door te stromen naar de hoogste klasse, dan heeft de 
commissioner de mogelijkheid om tussentijds, ongeacht het tijdsbestek dat de leden tot hun beschikking hebben 
(twee jaar), en in overleg met de vaste instructeurs, het verdere deelnemen aan de opleiding te ontzeggen. Er zal 
een  terugkeer plaats vinden naar de HE groep. 
Tijdens het seizoen wordt door de instructeurs gekeken naar potentiële doorstromers en zullen per toerbeurt ook 
ingezet worden in de opleidingsgroep. Zij kunnen laten zien of zij geschikt zijn om het volgende seizoen een plek te 
verwerven in de opleidingsgroep. We spreken hier van leerervaringplekken. Deze doorstromers nemen in de 
opleidingsgroep alleen de plaats in van U3. 

 Bijlage: Feedbackformulier scheidsrechters 3U 

 
 
Promotie, handhaving of terugplaatsing van scheidsrechters/beoordelaars 
Naar aanleiding van verschillende beoordelingen, feedbackformulieren, inbreng van crewchiefs, 
scheidsrechtercoaches en bondsbureau, zal de commissioner samen met de andere leden van de stuurgroep 
beslissingen nemen over de promotie, handhaving, of terugplaatsing van de individuele scheidsrechter/ 
beoordelaar. Ook het afscheid nemen als landelijk scheidsrechter/beoordelaar zal helaas ook toegepast gaan 
worden. 
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Jaarlijkse KNBSB Honkbalclinic 
Iedere scheidsrechters is verplicht om 1x in de 2 jaar deel te nemen aan de KNBSB honkbalclinic. Deze verplichting 
zal ingaan in het jaar 2019. Nadat er twee honkbalclinics zijn gehouden wordt er bekeken wie er niet aan deze 
verplichting heeft voldaan. De gevolgen zijn terugplaatsing naar een lagere groep.  
 

Visie 
Niet alleen afgaand op de formulieren en informatie van derden, zal er tevens gekeken worden naar de attitude en 
de beschikbaarheid, die bepalend kunnen zijn voor de inzetbaarheid in een scheidsrechtergroep. 
Iemand die hogerop wil, zal zich ook in een bepaalde regelmaat beschikbaar moeten stellen. 
Afhankelijk van het niveau waarop men aangesteld wordt, zal dit enigszins gaan toenemen en een belangrijk 
onderdeel zijn om zich te handhaven of te promoveren. 
Ook voor beoordelaars geldt, dat zij zich moeten vernieuwen en moeten verdiepen in de nieuwe methodieken. 

 Bijlage: Promotie/Terugplaatsing structuur scheidsrechters 
 Bijlage: Indelingen scheidsrechters honkbal 

 
 
Scheidsrechtercoaches 
De scheidsrechters (pupillen) in de groepen HE t/m HG die nog begeleiding nodig hebben, zijn ondergebracht bij 
scheidsrechtercoaches. Deze scheidsrechtercoaches zullen meer ingezet worden en zullen de beoordelaars 
vervangen. De wedstrijden worden mondeling nabesproken en schriftelijk, op het feedbackformulier 2m, 
vastgelegd. De scheidsrechtercoaches worden bij hun taak begeleid en gecoacht door een lid van de stuurgroep. 

 
Visie 
Als er meer coaches zijn kunnen er meer ‘nieuwe’ scheidsrechters goed begeleid worden. Daardoor zal zowel de 
kwantiteit alsmede de kwaliteit worden verhoogd. Door middel van een cursus die eventueel het komende  jaar 
gehouden gaat worden, moeten er meer coaches opgeleid kunnen worden die beginnende scheidsrechters goed 
op pad kunnen helpen. 
Bekeken moet worden welke scheidsrechters er begeleid gaan worden. Gekeken wordt naar het perspectief en de 
gewilligheid van de betreffende scheidsrechter. Halverwege het seizoen is er een tussenevaluatie. Aan het eind van 
ieder seizoen is er een evaluatie/intervisie met de scheidsrechterscoaches, waarbij zij een stem krijgen in de 
eventuele doorstroming van de gecoachte scheidsrechters. Nadat de Stuurgroep bijeen is gekomen zullen de 
scheidsrechtercoaches voor het nieuwe seizoen een nieuwe verdeling krijgen van hun pupillen. De 
scheidsrechtercoach krijgt een aantal vaste pupillen waarbij hij een tussen- en eindevaluatie van kan maken. 
Iedere scheidsrechtercoach is ook inzetbaar bij wedstrijden waar geen pupillen van hem bij zijn. Van beide 
scheidsrechters wordt hier ook een feedbackformulier gemaakt en deze worden verstuurd naar de vaste 
scheidsrechtercoach van betreffende scheidsrechter pupil. De Stuurgroep Honkbal zet zich in voor een goede 
roulatie van de scheidsrechtercoaches bij verschillende scheidsrechters. Dit levert meer diverse feedback op en de 
scheidsrechters kunnen dan groeien in hun hobby. 

 Bijlage: Feedbackformulier scheidsrechters 2U 

 
 
Beginnende scheidsrechters 
De beginnende scheidsrechters zijn scheidsrechters die geplaatst worden in groep HH. Dit zijn scheidsrechters die 
door intensieve begeleiding de eerste stappen van het ‘scheidsrechter vak’ worden bijgebracht. Deze begeleiding 
wordt gedaan door één scheidsrechtercoach. Deze wordt bijgestaan door iemand uit  de stuurgroep. In principe 
worden deze beginnende scheidsrechters, in het eerste seizoen dat zij actief zijn als bondsscheidsrechter, niet 
door een onafhankelijke beoordelaar beoordeeld. De wedstrijden worden met de beginnende scheidsrechters 
altijd mondeling nabesproken. De feedback is altijd gericht op leerontwikkelingspunten. Deze punten worden in 
een kortverslag vastgelegd en gearchiveerd. 
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Visie 
Aanvulling in deze groep is erg belangrijk, daarom zal de werving vanuit de verenigingen van groot belang zijn (zie 
kopje werving). Deze groep scheidsrechters zal goed moeten worden begeleid en ingelicht over allerlei zaken, 
naast het praktische deel, waarbij een bondsscheidsrechter mee te maken krijgt. 
Alle feedbackformulieren, beoordelingsformulieren en de formulieren waar de leerontwikkelingspunten zijn 
vastgelegd, worden op het bondsbureau bij competitiezaken, per scheidsrechter, opgeslagen en gearchiveerd. 
Waarbij de volgende benaming van het document wordt gebruikt: JaartalMaandDag_Naam 
scheidsrechter_Positie_Naam scheidsrechtercoach/beoordelaar (20180517_Pietersen_PU_Haakman) 
 
 
Baseball Academy (BA) 
De BA is een opleidingsomgeving voor spelers, coaches en voor scheidsrechters. De scheidsrechter is volgens de 
technisch directeur een belangrijk fenomeen binnen het leerontwikkeltraject van een ieder die binnen de BA 
actief is. In gezamenlijkheid (technisch directeur en de Stuurgroep honkbal) zal er voor de komende jaren een 
opleidingsvisie, voornamelijk voor de scheidsrechters binnen de BA, ontwikkeld worden.  
 

Visie 
Aan iedere wedstrijd in de BA zal een scheidsrechterscoach worden gekoppeld. Deze scheidsrechterscoach zal de 
betreffende scheidsrechters coachen/begeleiden. Het unieke van deze coaching/begeleiding zal zijn, dat de 
scheidsrechtercoach tussen de innings door de betreffende scheidsrechters aanwijzingen (tips en tops) mag en kan 
geven. Na afloop maakt de coach een feedbackformulier op. Dit feedbackformulier wordt op de gebruikelijke wijze 
naar de scheidsrechters/scheidsrechterscoach en de begeleider vanuit de stuurgroep via de e-mail opgestuurd.  
 
 
Werving en opleiding van nieuwe scheidsrechters 
Bij de kaderopleidingen van de KNBSB komen regelmatig aanvragen binnen voor de honkbalscheidsrechters-
opleidingen (Umpire opleidingen U1, t/m U5) U1 is voor ouders en leden van verenigingen die de spelregels 
spelenderwijs willen leren en bij opgooi en pupillenwedstrijden de wedstrijd kunnen leiden. U2 is een opleiding 
waarbij je in staat moet worden geacht een wedstrijd op niveau te kunnen leiden, zowel voor de club of als 
bondsscheidsrechter. De U3 opleiding is voor scheidsrechters die reeds de U2 opleiding met goed gevolg hebben 
afgelegd en staat ook open voor clubscheidsrechters. Deze opleiding is nodig als je als bondsscheidsrechter wilt 
doorstromen naar de KNBSB en verder wil doorgroeien in alle klassen van de Wedstrijdsport. Als je graag in de 
Topsport wilt fungeren als scheidsrechter, dan zal de U4 opleiding gevraagd worden en indien je de U5 opleiding 
gaat volgen zou je internationaal inzetbaar kunnen zijn. 
 
Tijden het Bubs weekend is er een mogelijkheid om als verenigingsscheidsrechter te profiteren van allerlei 
technische en methodische onderdelen, alsmede spelregels en andere theoretische weetjes. Naar aanleiding 
hiervan zouden er meer scheidsrechters benaderd kunnen worden om als bondsofficial te fungeren. Daarnaast 
zullen er nieuwe ideeën moeten worden ontwikkeld om meer scheidsrechters te rekruteren. 
 

Visie 
Opleidingen zijn en blijven de start om te kunnen en mogen scheidsrechteren. Verder zullen er, met de BUBS, 
afspraken gemaakt moeten worden om goed georganiseerde clinics aan te bieden en meer scheidsrechters toe te 
voegen. 
Er zal ook een plan gemaakt moeten worden om verenigingsscheidsrechters beter te bedienen en te benaderen. 
De leden van de Stuurgroep Honkbal zijn wel van mening dat vanuit het bondsbureau actie ondernomen moeten 
worden om zaken op het punt van werven van nieuwe officials beter te structureren. De Bubs zouden hier een 
belangrijke taak in moeten hebben. 
 
 
  



Visie Document Stuurgroep Honkbal 2018 t/m 2020 V6 20180516 

 

 

Social Media 
De stuurgroep honkbal is zich bewust van de kracht van social media. Uitingen die daar op gemaakt worden 
hebben niet altijd het gewenste effect en werken vaak averechts. Vooral  expressies die met verwachtingen, 
gevoelens, meningen, overwinningen en teleurstellingen te maken hebben worden vaak verkeerd 
geïnterpreteerd. Officials zullen ervan bewust moeten zijn dat het gebruik van social media gevolgen kunnen 
hebben voor collega’s, teams, spelers en overige leden of vrijwilligers en uiteraard voor henzelf. 
 

Visie 
Het belang van sociale media wordt ondersteunt en het is van vitaal belang om deelgenoot te zijn van deze online 

conversaties. De richtlijnen zullen in dit social media reglement enkel betrekking hebben op honkbal gerelateerde 

berichten of wanneer er een overlap is tussen werkzaamheden voor de KNBSB en privé. Deze richtlijnen zijn 

bedoeld voor alle door de KNBSB aangestelde honkbalscheidsrechters. Bij het verkeerd gebruik van sociale media 

kan de commissioner sancties opleggen die consequenties kunnen hebben voor de carrière als 

honkbalscheidsrechter binnen de KNBSB.  
De stuurgroep verwacht dat de kracht van social media op gepaste wijze wordt gebruikt. 

 Bijlage: Social media 

 
 
 


