
Lijkt het je leuk om baseball of softball wedstrijden in goede banen te leiden en denk je over voldoende 

leidinggevende capaciteiten te beschikken om dat voor elkaar te krijgen?  

 

Wil je wedstrijden beleven vanop de beste plaatsen op en rond het veld ? 

Bekijk dan hieronder het cursusaanbod voor de opleidingen Umpires en Scoorders voor Baseball en 

Softbal die door de Commissie Umpires en Scoorders (CUS) in opdracht van KBBSF georganiseerd 

worden en schrijf je in zodat je na de opleiding en een geslaagd examen, aan de slag kan als Federale 

Official in de Belgische Competitie ! 

 

Ervaring als scoorder of umpire is niet vereist, enige spel ervaring en degelijke kennis van de spelregels is 

uiteraard wel meegenomen. 

Alle nodige zaken betreffende spelregels, mechanics en procedures zullen in de opleidingen uitgelegd 

worden zodat iedere cursist vol vertrouwen wedstrijden zal kunnen begeleiden. 
 

Voor de opleidingen zijn volgende data en afspraken vastgelegd : 

 Opleiding umpire baseball : 

o   Een Nederlandstalige cursus zal gegeven worden door Jean-Paul Jacobs en Harry Goessens en gaat 
door in de kantine van Brasschaat op 21/11, 28/11, 05/12, 09/01 en 16/01 telkens van 09:30 h tot 13:30h. 

o   De Franstalige cursus zal gegeven worden door Christophe Heymans en Geoffray Gregoire en gaat 
door in het clubhuis van Namur Angels op 14/11, 15/11 en 21/11 telkens van 09u tot 18u. 

       

  Opleiding umpire softball : 

o   Een Nederlandstalige cursus zal gegeven worden door Rita Ceuppens en gaat door in Het Huis van de 
Sport in Berchem op 28/11, 05/12, 12/12 en 19/12 telkens van 09:00h tot14:00h  

o   Een cursus voor Franstalige softball umpires zal georganiseerd worden door Rita Ceuppens, de exacte 
data en locatie van deze opleiding zullen op basis van het aantal inschrijvingen, bevestigd worden. 

Opleiding scoorder : 

 Voor de opleiding Federaal Scoorder zullen de data en locatie bepaald worden op basis van het aantal 
inschrijvingen, deze opleiding zal in acht sessies van telkens drie uur gegeven worden. 
 

Inschrijven  kan je via email aan CUS (cus@kbbsf.be) met vermelding van de volgende gegevens : 

-            Naam en voornaam 

-            Adres + stad : 

-            eMail adres : 

-            GSM nummer : 

-            Geboorte datum :  

-            Voor welke opleiding je wenst in te schrijven 

o   BB (baseball),   

o   SB (softball)  

o   SC (scoorder) 

-            Bij welke club je aangesloten bent 

 

Voor deze opleidingen vragen we om jullie inschrijving te bevestigen via overschrijving van 50Euro op de 

rekening van KBBSF - rekening nr BE79 735 00 22 45 233 
 

Het inschrijvingsgeld kan terug verdiend worden door deelname aan minstens 10 aangeduide wedstrijden 

in de Belgische competitie in het seizoen 2016. 
 

Mocht u nog bijkomende informatie wensen over deze opleidingen, aarzel dan niet om ons te contacteren via 

cus@kbsf.be 

Met sportieve groeten, 

 

 

Phil Janssens 

Coördinator CUS 
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