
SCORER LEVEL 1 SCORER LEVEL 2 SCORER LEVEL 3

Organisatie Vereniging Vereniging KNBSB

Bestemd voor Iedereen die de basisbeginselen van het scoren wil 

leren.

Iedereen die volgens de regels wil leren scoren en dit 

zo mogelijk in de praktijk wil toepassen. Het is niet 

noodzakelijk eerst de cursus Scorer Level 1 te hebben 

gevolgd.

Scorers die in het bezit zijn van het Diploma Scorer 

Level 2. En die eventueel willen optreden als official 

scorer in de hoofdklasse honkbal en softbal

Bestemd voor b.v. Voor (oudere) jeugdleden, ouders van jeugdleden en 

andere belangstellenden

Voor leden van verenigingen, coaches en anderen die 

het scoren volgens de regels willen leren en een 

officieel diploma willen halen.

Voor iedereen die de ambitie heeft om official scorer 

van de KNBSB te willen worden. Of tenminste het 

diploma voor official scorer wil behalen.

Doel Op eenvoudige wijze bijhouden van de score bij 

honkbal- en softbalwedstrijden

Het behalen van het officiële diploma Scorer Level 2 

en het scoren van honkbal- en softbalwedstrijden. 

Het officieel scoren van honkbal- en 

softbalwedstrijden in de Hoofdklasse.

Toelatingseisen Geen. Enige kennis van honk- en/of softbalregels strekt tot 

aanbeveling.

Diploma Scorer Level 2 en tenminste 1 jaar scorer-

ervaring.

Leeftijd vanaf 14 jaar bij aanvang van de cursus. Leeftijd vanaf 15 jaar bij aanvang van de cursus.

Duur 1 avond of dagdeel van ca. 2,5 uur. 4 lessen van 2,5 uur 3 zaterdagen in de periode oktober-december, van 

10.00-16.00u

Kosten € 5,00 p.p. € 10,00 p.p. € 65,00 p.p.

Min. aantal deelnemers 10 deelnemers +/- 12 deelnemers 12 deelnemers

Max. aantal deelnemers geen 16 deelnemers 16 deelnemers

Afronding Certificaat van deelname Diploma Scorer Level 2 na schriftelijk examen van 2 

uur (scoreregels, scoretekens en scorekaart)

Diploma Scorer Level 3 na schriftelijk theoretisch 

examen van 3 uur en een praktijkexamen in maart van 

ca. 3 uur.

Aanwezigheidsplicht van 3 lessen. Aanwezigheidsplicht voor min. 2 zaterdagen

Mogelijkheid tot official scorer vanaf 18 jaar.


