TOOLKIT HONKBAL EN SOFTBAL VERENIGINGSOFFICIALS
De inhoud van Toolkit Verenigingsofficials bestaat uit informatie en producten die u kunt gebruiken om
bij uw vereniging officials te werven, op te leiden en te begeleiden. De Toolkit wordt in de loop van de
tijd gevuld met onderdelen waar bij de verenigingen behoefte aan is.
1. De Verenigingscoördinator Officials
De KNBSB streeft ernaar dat alle officiële wedstrijden onder leiding staan van gekwalificeerde
officials. Om dit doel te bereiken, hebben we meer scheidsrechters en scorers nodig én het niveau
van de huidige verenigingsofficials moet omhoog. Bij elke vereniging is de rol van de
‘Verenigingscoördinator Officials’ (VCO) van groot belang. Wat is zijn of haar taak?
Voor meer informatie: https://www.knbsb.nl/Verenigingscoordinatorofficials/.
2. Flow Chart Umpire 2-opleiding
Een Umpire 2-opleiding organiseren voor je eigen vereniging of voor een aantal samenwerkende
verenigingen? Dit is eenvoudig te doen door het volgen van dit stroommodel. Kom je er niet uit,
neem dan contact op met de Clustercoördinator Officials in jouw cluster.
Flow Chart: https://www.knbsb.nl/media/uploads/flow_chart_umpire_2-opleiding__versie_december_2020.pdf.
3. Honkbal en Softbal Masterz
Scoor met je spelregelkennis en haal je spelregelbewijs op die website! Zo'n spelregelbewijs maakt
spelers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft je in het veld meer inzicht in – én begrip
voor – beslissingen van de scheidsrechter. Daarnaast draagt het kennen van de regels bij aan een
sportiever spelverloop en een veiliger sportklimaat.
Voor meer informatie: https://www.knbsb.nl/opleidingen/Opleidingen/honkbal-softbal-masterz/.
4. Scorer 1-opleiding
Leer de basisbeginselen van het scoren. De Scorer 1-opleiding is bedoeld voor belangstellenden met
weinig of geen ervaring in de honkbal en softbalsport. Dit is een gecombineerde opleiding voor
honkbal en softbal.
Voor meer informatie: https://www.knbsb.nl/opleidingen/Opleidingen/scorer/.
5. Umpire 2-opleiding
Leer de basisbeginselen van het scheidsrechteren. De Umpire 2-opleiding is geschikt voor eenieder
die bij de vereniging als scheidsrechter wedstrijden wil gaan leiden. Dit is een gecombineerde
opleiding voor honkbal en softbal.
Voor meer informatie: https://www.knbsb.nl/opleidingen/Opleidingen/umpire/.
6. Honkbal en Softbal Spelregelquiz
Een spelregelquiz voor de jeugdspelers en -speelsters van uw eigen vereniging organiseren. Dat kan
door een mail te sturen naar quiz@bubs.nl.
Meer informatie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Clustercoördinator Officials (CCO) van uw vereniging. De
contactgegevens van uw CCO kunt u vinden op: https://www.knbsb.nl/clusterindelingen/.

