Scheidsrechter
Softbal
Introductie

Na het behalen van je Level 2 softbalscheidsrechter diploma kun je je opgeven als KNBSBscheidsrechter.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij de KNBSB bij de afdeling Competitiezaken. Stuur een e-mail naar
competitie@knbsb.nl met de volgende gegevens:
• Naam, adres, woonplaats
• Telefoonnummer (thuis en mobiel)
• Bankrekeningnummer
• BSN (sofinummer)
• Maat kleding
o Shirt veld
o Shirt plaat
o Windbreaker
o Cap veld (in inches)
o Cap plaat (in inches)
Bondsbureau
De contactpersonen bij Competitiezaken zijn Jacco Lansbergen en Ruud Verhoef. Ze zijn van maandag
t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via competitie@knbsb.nl of (030-2020100). Na je
aanmelding ontvang je een link naar je Official Portal. In deze portal kun je je beschikbaarheid invullen
en zie je voor welke wedstrijden je aangesteld staat.
Stuurgroep Softbal
Hans Hornstra
Bob Gieskens
Stuurgroep.softbal@knbsb.nl
Afmelden voor een wedstrijd
Je beschikbaarheid kun je tot drie weken voorafgaand aan een datum via het Official Portal aanpassen.
Na deze periode kan dit alleen telefonisch of per e-mail bij de afdeling Competitiezaken. Bij ziekte op
de dag van de wedstrijd dit zo snel als mogelijk telefonisch doorgeven via het noodnummer (0653325915).
Thuis voor een wedstrijd
Controleer of je alles bij je hebt:
• Strafformulier (deze ontvang je van Competitiezaken)
• Protestformulier (downloaden via KNBSB-site)
• Informatie over je wedstrijd
• Uitrusting
• Spelregels
• Noodnummer KNBSB
Ga op tijd van huis weg om een uur voor de wedstrijd aanwezig te kunnen zijn op het veld. Zoek de
telefoonnummers op van je (eventuele) collega(’s), clubhuis en wedstrijdsecretaris van de
thuisspelende vereniging en neem deze mee.
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De wedstrijd
Zorg ervoor één uur voor de wedstrijd aanwezig te zijn. Meld je als scheidsrechter aan in de kantine of
in de bestuurskamer. Houd rekening met lange wedstrijden en het feit dat je niet weg kunt! Let goed
op wissels van pitcher en slagmensen, want die krijg je lang niet altijd door.
Na de wedstrijd
Meld je weer in de kantine of bestuurskamer. Wanneer er een strafzaak/protest is zet dit dan op de
scorekaart/wedstrijdformulier! Zonder vermelding op de kaart/formulier wordt de strafzaak/het
protest niet in behandeling genomen. Het formulier/rapport van de scheidsrechter dient ter plaatse
te worden ingevuld. Eén kopie geef je aan de gedaagde. Bij een protest moet het protestformulier
ingevuld worden. Dit kan thuis geschieden, bij voorkeur digitaal. Op het wedstrijdformulier dient een
korte aantekening te worden gemaakt. Stuur je formulieren binnen 2 x 24 uur per post/mail naar het
bondsbureau.
Bij afgelastingen
Bij afgelasting moet de thuisspelende vereniging dit melden bij de KNBSB. Als je thuis gebeld wordt
dat de wedstrijd is afgelast, is er niets aan de hand. Als je op het veld aanwezig bent en je moet de
wedstrijd afgelasten, voer de afgelasting dan ook door via het digitale wedstrijdformulier (afgelast
door scheidsrechter). Als de wedstrijd is begonnen en wordt onderbroken door regen/onweer, houdt
dan de tijdsduur van deze onderbreking bij. Deze telt niet mee in de duur van de wedstrijd. Wordt de
wedstrijd definitief gestaakt, pas dan de regels toe i.v.m. wel/niet geldig zijn van de wedstrijd.
Wanneer de wedstrijd op een latere datum wordt ingehaald, let dan goed op. Als je beschikbaar bent,
ga je in principe met je wedstrijd mee naar de nieuwe datum.
Vergoedingen
Eenmaal per week worden de officialvergoedingen uitbetaald. Kijk voor de actuele vergoedingen op
http://www.knbsb.nl/knbsb/officials/vergoedingen. De kilometervergoeding is: € 0,21 per km. Veel
plezier met het leiden van wedstrijden. Bedenk altijd dat je een bondsofficial bent!
Jacco Lansbergen en Ruud Verhoef
Bondsbureau KNBSB
Kelvinbaan 40-49, 3439 MT NIEUWEGEIN
Postbus 2650, 3430 GB NIEUWEGEIN
competitie@knbsb.nl
030 - 7513650
06 - 53325915 (alleen in noodgevallen)
Kijk voor alle informatie over wedstrijdofficials op http://www.knbsb.nl/knbsb/officials
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