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Winterslaap
Winterslaap

Mocht je daarnaast nog rechtstreeks aan Competitiezaken
iets willen laten weten, dan nodigen we je van harte uit dit
aan ons kenbaar te maken. Onze deur staat altijd open!

Seizoen 2013 zit erop. De ene official heeft afgelopen
weekend zijn laatste wedstrijden gehad, voor de ander is dat
al wat langer geleden. Wij zijn blij dat de laatste wedstrijden
van het seizoen zijn gespeeld, alle kampioenen zijn bekend.
Jammer dat de laatste weken wat nattig waren. Daardoor
zijn er toch nog wel wat wedstrijden en kampioenschappen
noodgedwongen afgelast. Helaas kon niet alles meer
worden ingehaald. De herfst heeft inmiddels toch echt zijn
intrede gedaan.

En dan seizoen 2014. Stil zitten is
er voor ons niet bij. De
voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen zijn in volle gang. Er is
een mooi seizoen op komst met
als fraai hoogtepunt natuurlijk het
WK Softbal in ons eigen land.

Tijd nu om even terug te kijken. Het seizoen is wat ons
betreft over het algemeen goed verlopen. Er zijn veel leuke
en sportieve wedstrijden gespeeld, het spelniveau was de
ene keer wat beter dan de
andere keer. Helaas hebben
er ook enkele incidenten
plaatsgevonden, maar op een
totaal aantal van zo’n 20.000
wedstrijden is dat procentueel
gezien minimaal geweest.
Maar elk incident is er
natuurlijk een te veel en we
hebben geprobeerd, binnen de mogelijkheden die we
hebben, daar zo goed mogelijk mee om te gaan en op in te
spelen.
Met behulp van de drie Commissioners (en voor softbal ook
de grote inzet van Hans Hornstra) hebben we de wekelijkse
aanstellingen weer zo goed en evenwichtig mogelijk
proberen te maken. Vaak is dat goed gegaan, maar helaas
niet altijd. Gedurende het seizoen hebben we daar af en toe
wat opmerkingen over ontvangen en dat is prima. We
hebben graag dat je van je laat horen. Dan weten we wat er
leeft en kunnen we daar (eventueel) ook op inspringen.
De komende maanden gaan we het seizoen met diverse
mensen verder evalueren en bespreken we de
verbeterpunten.
Het evaluatieformulier zoals we dat vorig jaar aan jullie
hebben voorgelegd, laten we dit keer achterwege. Wel is
onlangs naar de honkbal-scheidsrechters die onderdeel
uitmaakten van een crew een korte vragenlijst gestuurd.
Bij deze nodigen we alle honkbal- en softbalscheidsrechters
wel uit om het sportbrede scheidsrechters
tevredenheidsonderzoek die verderop in deze nieuwsbrief
staat in te vullen. Dit is geen KNBSB-specifieke enquête,
maar een vervolgmeting van eerdere
tevredenheidsmetingen in 2009-2011.

Tot slot we bedanken je heel
hartelijk voor al je inzet en
flexibiliteit gedurende het afgelopen seizoen. Wij wensen je
een fijne winterperiode toe en ontmoeten je graag nog bij de
official-meeting op zaterdag 30 november 2013!
Herfstachtige groet,
Jeroen Landsman
Roy Vink

Uitnodiging
officialfficial-meeting 2013
Namens Competitiezaken en de Commissie
Wedstrijdofficials (CWO) willen wij je enorm bedanken voor
alle inzet en flexibiliteit het afgelopen seizoen. Dit willen wij
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Bij deze nodigen wij jou en je partner uit voor een
eindejaarsafsluiting op zaterdag 30 november van 15.00 –
17.00 uur in het Huis van de Sport in Nieuwegein.
Onder het genot van een drankje, hapje en wat muziek
willen wij je bedanken voor de inzet het afgelopen jaar.
Om deze middag goed te organiseren willen wij graag weten
op hoeveel officials wij kunnen rekenen.
Graag aanmelden voor 1 november 2013 via een e-mail aan
competitie@knbsb.nl.

Tevredenheidsonderzoek
scheidsrechters (herhaalde
meting najaar 2013)
Graag nodigen we je uit deel te nemen aan een
tevredenheidsmeting voor scheidsrechters. Dit
onderzoek is onderdeel van het actieplan ‘Naar een
veiliger sportklimaat’, uitgevoerd door de
sportbonden en NOC*NSF en
heeft de steun van het
ministerie van VWS, het
ministerie van Veiligheid en
Justitie, de Vereniging
Nederlandse Gemeenten en
de MOgroep.
Bij alle deelnemende bonden zijn eerdere metingen
gedaan (2009-2011). Met deze herhaalde meting in
2014 kunnen we vaststellen of er iets is veranderd in
de afgelopen periode. Met jouw informatie kunnen
we gericht verder blijven werken aan het verbeteren
en ontwikkelen van (nieuw) beleid.
Er zijn achttien verschillende sportbonden bij dit
onderzoek betrokken, waardoor behalve
scheidsrechters ook bijvoorbeeld juryleden en
linesmen deze lijst kunnen invullen. In de vragenlijst
wordt echter consequent de term ‘fluiten’ en
‘scheidsrechter’ gebruikt om de formulering van de
vragen niet onnodig ingewikkeld te maken.
Deelname is anoniem. Je moet de vragenlijst in één
sessie invullen en dit neemt ongeveer 15 minuten
van je tijd in beslag. Helaas is het niet mogelijk om
tussentijds uit te loggen.

Je kunt de vragenlijst invullen via de link:
www.onderzoekscheidsrechters.nl.
Wij verzoeken je de vragenlijst vóór 4 november
2013 in te vullen. Voor vragen over het onderzoek kun
je contact opnemen met Roy Vink
(roy.vink@knbsb.nl).
Bij voorbaat dank!

Jim Evans clinic 2014 in
Oostenrijk
Komend jaar komt de Jim Evans Umpire Academy een
umpire-clinic van een week geven in Oostenrijk , in
samenwerking met de ABUA-Austria.
De clinic is van zondag 6 t/m vrijdag 11 april 2014 en wordt
gehouden op het veld van de Attnang Atletics. Mits
geregistreerd voor 1 november a.s. zijn de kosten 500 euro
inclusief hotel.
De website is hier te vinden: http://umpire.at/JEEC/.

Verslagen buitenlandse
toernooien
Diverse scheidsrechters hebben Nederland het afgelopen
seizoen vertegenwoordigd bij internationale toernooien.
Lees hieronder de verslagen van enkele collega’s.

Verslag Prague Baseball Week, 25 t/m 29 juni 2013
Na aan het begin van dit jaar op de internationale B-lijst te zijn geplaatst was ik blij verrast door meteen van de CEB een
uitnodiging te krijgen om deel te nemen aan de Prague Baseball Week. Dit vriendschappelijke toernooi wordt jaarlijks gehouden
op de velden van de Eagles en de Titans en ontvangt een mix van teams, waaronder landenteams (Zweden, Kroatie, Polen,
Lithouwen, Duitsland en Tsjechië) en gelegenheidsteams, zoals AIST, USSSA (beiden uit de US) en de Euro Allstars
(samengesteld uit op hoog niveau spelenden, waaronder ook een tweetal HCAW-ers).
Het toernooi werd gehouden in de week voorafgaande aan het Citrix WPT, en dus twee mooie weken honkbal voor de boeg. Bij
aankomst op het vliegveld, maandag 24 juni, werd ik, samen met een umpire uit Litouwen (Arnie Ramauskas), opgepikt door Jan
Drabek, de technisch toernooi directeur die ons naar het hotel bracht. Het weer was op dat moment al erg wisselvallig en het was
nog maar de vraag of we het de komende week droog zouden houden. Het hotel waar we werden ondergebracht was helaas niet
al te best. Oud en vervallen, slechte bedden, en een erg eentonig ontbijt (harde broodjes met knakworst elke ochtend gaat
vervelen na een week). Gelukkig was er WiFi, alhoewel dat 's avonds samen met de verlichting werd uitgezet. Mijn roomie bleek
tevens een houtzager eerste klas, maar gelukkig was ik zo verstandig geweest om oordoppen mee te nemen. Voordeel van het
hotel was wel dat het op loopafstand van het veld ligt.
Door het aanhoudende slechte weer in de eerste helft van de week, was men helaas genoodzaakt om de eerste toernooidag te
laten vervallen. En dat was erg jammer, want ik had als allereerste wedstrijd meteen Duitsland - Tsjechië als plateumpire
toegewezen gekregen, en de Tsjechische televisie zou opnamen komen maken. Dat ging dus even niet door. De regen viel met
bakken uit de lucht en de velden stonden onder water. Die dinsdag hebben we dus grotendeels in de kantine door gebracht (met
uitstekende internetverbinding overigens). De mensen daar waren erg vriendelijk en qua drank en eten was alles verzorgd. Het
Tsjechische eten is helaas wat eentonig, dus we hebben op een avond dat ik en mijn roomie Arnie geen wedstrijd hadden maar
even het Hard Rock Café in de binnenstad bezocht.
Op woensdag werd er eindelijk gespeeld. Mijn eerste (ochtend)wedstrijd was AIST, de titelverdediger uit de US, tegen het
Zweedse nationale team. Mijn taak was het bewaken van het 1e honk in een 3-man systeem met twee Tsjechische umpires. De
voorbereiding voor zo'n wedstrijd is door de taalbarrière (men spreekt slecht Engels en wat Duits) best een uitdaging, maar
uiteindelijke spreekt iedereen de taal van honkbal. Het wedstrijdniveau blijkt behoorlijk onder mijn verwachting te zitten, en het
wordt eerder een oefening voor m'n timing door de vele veldfouten. Een paar close calls op het 1e honk gehad, en verder relatief
weinig spanning in de wedstrijd. Zweden wint toch wel verrassend met 7 - 14.
's Middags heb ik mijn eerste plaatwedstrijd. Duitsland tegen de USSSA, een gelegenheidsteam van college spelers uit de US.
Deze wedstrijd laat gelukkig een hoger niveau zien met een stuk betere pitching en ik kan daardoor ook vanaf het begin gelijk
lekker in de wedstrijd komen. Voor m'n gevoel slechts 1 of 2 pitches gemist, in een wedstrijd waar nagenoeg alle punten binnen
komen door homeruns, omdat het veld waarop deze wedstrijd gespeeld wordt een stuk kleiner is. M'n collega's in het veld gaan
wel een paar keer in de fout met de methodiek (een ervan had nog nooit 3-man gedaan) waardoor er nog wel wat na te
bespreken valt. De jongens staan echter wel helemaal open voor kritiek en vinden het leuk om bij te leren.
De umpire in chief vraagt me na afloop van deze wedstrijd gelijk of ik ook de finale achter plaat wil doen op zaterdag, in het 4mans systeem. Blijkbaar heb ik iets goed gedaan :).
Op donderdag heb ik wederom twee wedstrijden waarbij ik 's ochtends weer de AIST tegenkom, ditmaal tegen het EU Allstar
Team. Ik sta weer op 1, en dit keer is de wedstrijd een stuk hoger qua niveau dan m'n eerste veldwedstrijd. Veel close calls
moeten maken, maar geen fouten gemaakt (of men is zo beleefd geweest om er niet over te komen mopperen). AIST gaat alleen
weer als verliezer van het veld. Bij EU Allstars speelden Jorin van Amstel en Kaj Timmermans van HCAW nog mee in de
wedstrijd, dus ook even in het Nederlands praten die week.
's middags heb ik de plaat voor Zweden tegen Tsjechië U18. Een leuke wedstrijd mede door de constant babbelende catcher van
Zweden die iets te duidelijk goede maatjes wilde worden, en soms scherpe opmerkingen maakt. Verder prima mee kunnen
samenwerken, maar hij was wel de enige in de ploeg van Zweden die een beetje wist hoe er gehonkbald moest worden, want de
rest viel erg tegen. Het junioren team van Tsjechië weet de wedstrijd ondanks de krappe stand toch relatief makkelijk te winnen
door heel wat minder fouten te maken. Hoogtepuntje van de wedstrijd was wel aan de kant van Zweden te vinden in de vorm van
een echte onvervalste knuckleballer op de heuvel. Heel erg lastig om die goed te beoordelen, en daar heb ik dus wel een paar
pitches van gemist. Maar dat geldt ook voor de catcher en de slagmensen ;).
Op vrijdag heb ik slechts 1 wedstrijd, Polen tegen Kroatie, achter de plaat. Een hele leuke wedstrijd met een niveau van ongeveer
1e klasse in Nederland, maar spannend tot het laatst door een hele mooie come-from-behind win van Polen met 9-8. Wederom
een goede beoordeling van slag en wijd neergezet voor m'n gevoel dus een goede generale voor de finale. Mijn collega's waren
ook duidelijk in het toernooi gegroeid, want fouten worden er op 1 klein akkefietje na niet gemaakt.
Op zaterdag had ik de eer om achter de plaat te staan voor de finale, tussen Tsjechië en de EU Allstars. Bij deze wedstrijd
hoorden uiteraard ook alle ceremonies en volksliederen. Toch bijzonder om daar dan ineens te staan. De wedstrijd bemannen we
met z'n vieren en dat is voor de eerste keer dat ik in die opstelling achter de plaat sta. Het geeft wel veel rust, en dat is goed want
de pitching is erg scherp. Beide ploegen hebben duidelijk hun beste werpers voor deze wedstrijd bewaard en hebben een groot
arsenaal aan pitches en ook snelheid. De eerste twee innings mis ik er een paar puur door een beetje zenuwen en timing, maar
buiten het enthousiaste publiek reageert er van de spelers en coaches nagenoeg niemand op. Het middelde zich ook zeker uit
over beide ploegen. De rest van de wedstrijd eigenlijk geen problemen meer gehad en een constante zone voor m'n gevoel
kunnen handhaven. De wedstrijd zelf is spannend en wordt in de achtste inning min of meer beslist door een 2-punten homerun
van de EU Allstars, die de nieuwe kampioen worden van de Prague Baseball week.

Een hele leerzame week gehad, met leuk honkbal, en er voor m'n gevoel als een betere scheidsrechter vandaag gekomen. Alleen
jammer dat op zondagochtend de KLM besluit mijn vlucht te vertragen tot 's middags zodat ik de opening van het WPT heb
gemist…
Van het toernooi is een video reportage gemaakt die je kunt terug zien op de site van de Tsjechische TV:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10153044498-baseball/213471291022002-prazsky-baseballovy-tyden/
Martijn Bosschaart

MLB European Academy 2013, Regensburg Germany
Als er één toernooi/trainingskamp voor 15 t/m 19 jarige honkbaltalenten uit heel Europa is, dan is dat het MLB European Academy
2013 in Regensburg wel. Na een rit van 7 uur kwamen we om 9.00 uur in Regensburg aan. We konden gelijk aan de bak,
s’ochtends kregen we eerst een korte rondleiding door Jens Waider, een bij vele bekende internationale scheidsrechter uit
Duitsland. Zijn ontvangst was zeer gastvrij, we kregen alle informatie aangereikt en hebben vervolgens Regensburg en het
stadion van Buchbinder Legionäire bezichtigd. Een prima geschikte locatie voor het op handen zijnde toernooi.
Aangezien er 11 wedstrijden in 12 dagen afgewerkt werden, stond er ook op de eerste dag gelijk een wedstrijd op het programma.
Het dagelijkse schema voor het umpire duo zag er als volgt uit:
• 9.30 uur
Ontbijt, daarna opladen voor de wedstrijd
• 12.00 uur
Lunch met de MLB staff en de spelers.
Warm eten, zelfgemaakt dus gezond eten en geen junk food.
• 13.30 uur
Intra-squad game. Dit zijn wedstrijden met veel voorkomende spelsituaties.
Spelers wisselenden bijna dagelijks van team.
• 17.00 uur
Omkleden, douchen en dinner in het mooie Regensburg.
Een schema om je vingers bij af te likken, niet te zwaar, afgezien van de temperatuur. Deze liep de eerste twee dagen richting de
40°C, daarna werd het rond de 25°C met een vrij onbewolkte lucht.
Het is geweldig om te zien dat deze 50 talenten keihard werken om een contract in de wacht te slepen bij een van de vele scouts
van clubs uit de MLB. Niet alleen respect tonen naar elkaar toe, maar uiteraard ook naar de MLB staff en de scheidsrechters. Dit
heeft een mooie uitwerking op de trainingen en de wedstrijden. Wat het werken met deze jongens alleen maar leuker maakt.
Gesprekken met diverse spelers leert dat er op deze leeftijd een zeker niveau van professionalisme schuilt in al deze jongens. En
dan te bedenken dat deze instelling nog wat bijgeschaafd wordt door ex profs zoals: Barry Larkin, Steve Finley, Bruce Hurst en
Dale Murphy. Van drempelvrees is geen sprake, gezien de volwassen omgang tussen de staff en spelers.
Zo’n toernooi is natuurlijk ook een uitgelezen kans voor ons als scheidsrechter om veel te leren. Doordat je dagelijks wedstrijden
hebt kun je de verbeterpunten gelijk toepassen. Daarnaast gebeurde er regelmatig de meest gekke dingen die je niet zou kunnen
bedenken. En de trainingsstaf was niet te beroerd om hun mening of ervaring te delen.
Aangezien er ook op een perfect veld gewerkt moet worden, dient het gezegd te worden dat na elke training/wedstrijd deze
uitermate goed wordt onderhouden voor de volgende dag, zoals in de MLB. Dit wordt gedaan wordt door een aantal pure
vrijwilligers, met een ware passie voor de sport en het veld.
De accommodatie is er ook één om u tegen te zeggen. Mooie ruime kleedkamer voor de scheidsrechters. Een ruim scorehok,
welke het hele veld overziet van achter de backstop. Tevens een indoor traininggelegenheid naast het veld voor batting practice
en pitching. Een goed uitgedachte accommodatie dus. En dan te bedenken dat er in de nabije toekomst nog een spelers hotel
gebouwd wordt naast het veld. Investering alom dus.
Ook werden alle wedstrijden gefilmd en online uitgezonden inclusief commentaar. Als ware het MLB-wedstrijden.
Naast de wedstrijden was er natuurlijk ook tijd iets van de omgeving te bekijken. Het prachtige Regensburg, met haar Italiaanse
culinaire invloeden. Maar ook Passau aan de Oosterijkse grens en München zelf uiteraard, zijn een aanbeveling waard om te
bekijken.
Alles bij elkaar een trip waar jeugd tophonkbal het best tot zijn recht komt. Proffesionele begeleiding, goed (jeugd)honkbal, goede
wedstrijd begeleiding en prima accommodatie en catering.
Stenar van Groningen Schinkel & Edwin A. Louisa

Mijn eerste keer
Met enige verwondering heb ik de indeling aan het begin van het jaar bekeken. mijn naam komt voor het eerst voor op de
internationale lijst. Nu wil dit nog niet alles zeggen, het betekent alleen dat men vindt dat je het niveau aankunt en beschikbaar
gesteld wordt voor een internationaal toernooi. Je bent immers pas international als je ook aangesteld wordt voor zo’n toernooi.
Aanvang juli kreeg ik een uitnodiging van de CEB, onder het motto, de één zijn dood de ander zijn brood. Door het uitvallen van
een collega uit Polen was er een plaats beschikbaar die opgevuld diende te worden bij het Europees kampioenschap voor B
landen van 22 t/m 27 juli in Zürich. Natuurlijk heb ik direct de aanstelling aanvaard.

Ik ben door mijn werkverleden gewend te reizen en wilde bij aankomst niet gelijk naar de Kloten (de naam van het vliegveld). Ook
de behoefte om meer mee te nemen dan in een vliegtuig toegestaan, de tijd, de kosten voor transport van en naar het vliegveld,
de stalling kosten voor de auto en extra bagage maakte de keuze voor de auto verantwoord.
Over de organisatie ter plaatse kan ik zeer kort zijn; uitmuntend, aan alles was gedacht en tot in de puntjes geregeld!
Het eerste contact met de collegae verliep stroef. Een vertoon van haantjesgedrag waarbij velpon, pritt en bisonkit niet geschuwd
werden om toch vooral met interessante polo’s en t-shirts te verschijnen waarop CEB- en IBAF-logo’s prijkten, op zo prominent
mogelijke plaatsen, om mogelijk op anderen een streepje voor te hebben. Ook werd er met wapenfeiten gepocht en opleidingen
gestrooid. Met name de Zwitsers zijn helemaal idolaat van de heer Evans. Driemaal afgestudeerd aan de 5 weken durende Jim
Evans-opleiding, of 4 maal de driedaagse cursus bij Jim Evans-school in Zwitserland te hebben bijgewoond. Alsof de opleiding na
één keer niet is blijven hangen en men repeterende opleidingen nodig heeft.
Achteraf kan ik stellen dat de opleiding in Nederland helemaal zo gek nog niet is. De basis wordt geleerd en ervaring wordt
opgedaan ondersteund door meer ervaren scheidsrechters en beoordelaars welke hun evaluaties aanbieden zodat de umpire hier
zijn zwakten uit kan halen en bijschaven. Wordt men goed genoeg bevonden dan doet Henk van der Linden een poging om
iedereen op een zelfde niveau te krijgen met de zelfde mechanics in het drieman systeem zodat men eventueel verder kan.
Vervolgens doet Jan Kuipers een duit in het zakje door jezelf bewust te maken van je eigen kunde, onkunde en uitstraling.
iedereen is een individu met een gezamenlijk doel en dient zijn eigen kwaliteiten hiervoor te gebruiken zonder anderen te
verwaarlozen. Het echte werk begint wanneer er na een wedstrijd geëvalueerd wordt en de ‘oude hap’ constant sturing geeft en
indien nodig corrigerend optreed.
De genoten opleiding geeft een ontzettende rust in het veld omdat je goed voorbereidt bent. Als je dan toch een verkeerde ‘call’
maakt (een uitzondering) en de coach komt op je afgestormd, kun je hem rustig uitleggen dat hij volledig gelijk heeft maar we aan
de situatie niets kunnen veranderen, waarna hij lachend naar de dugout terugkeert. Mijn overigens enige verkeerde call tijdens dit
toernooi.
Helaas kregen de umpires na een geleide of begeleide wedstrijd geen feedback door een commissioner en werd de wedstrijd na
afloop alleen besproken met de mensen die hiervoor open stonden. Dit zijn vaak niet de mensen waarbij het CEB-logo onder de
schoen is terechtgekomen omdat de lijm heeft losgelaten en het logo voor altijd is bevuild.
Taalproblemen waren er ook. Mijn collega uit de Ukraine vatte het als volgt samen. ‘Ik ben net een hond, versta en begrijp alles
maar kan alleen kwispelen, volgen en grijnzen, want uitspreken lukt nog niet.’ (namens hem moet ik een Nederlandse collega de
groeten doen, van deze sympathieke man heeft hij immers veel geleerd.)
Voldoening geeft het als je als plaatscheidsrechter totaal bezweet na 10 inningen van het veld afloopt en de scorers en overige
officials applaudisserend uit hun ‘huisje’ leunen als teken van waardering. Of als de commissioner je wederom verplaatst naar een
andere wedstrijd en tussen neus en lippen vertelt dat je zijn enige hoop bent op een wedstrijd met het Zwitsers-team zonder de
nodige protesten of een brawl. Uiteraard heb ik hem op zijn wenken bediend.
Ik kan stellen dat reizen altijd een verrijking is maar dat een internationaal toernooi hieraan een extra dimensie geeft. Acht
mannen uit verschillende landen en culturen nemen deel uit liefde voor de sport, waarbij prestatie en plezier voorop staan. Komen
samen als onbekenden, hooguit kennissen en gaan na zeven dagen uit elkaar als vrienden.
Peter Brink

