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oktober ’20 
Geachte, 
 
Betreft:  Uitnodiging try-outs Softball Academy/ Nationaal Team Softball U18( Meisjes). 
 
Vanaf dit jaar zal de werking vanuit de softball academy nauwer aansluiten aan de jeugd nationale team 
programma softball. Wat zal dit concreet inhouden en hoe zal dit te werk gaan? 

1. Eerst en vooral zal er een open try out moment zijn voor alle meisjes geboren tussen 
01/01/2003 – 31/12/2007.  

2. Vanuit deze groep zal er een selectie gemaakt worden die uitgenodigd zal worden voor een 
wekelijkse training (start begin januari tot begin maart).  

3. Deze indoor trainingen zullen dienen als aanloop naar een definitieve selectie voor het nationaal 
team softball U18. 

4. De definitieve selectie zal tevens ook een outdoor programma afwerken ter voorbereiding voor 
het Europees Kampioenschap 2021 te Praag, Tsjechië van 19 t/m 24 juli. 

De reden waarom we een brede leeftijdscategorie uitnodigen, is omwille we deze nieuwe aanpak naar 
het seizoen 2021-2022 willen uitbreiden naar de leeftijdscategorie U15. We weten vanuit het verleden 
dat de jongere generatie meisjes niet altijd even goed op de hoogte zijn dat er ook nationale jeugd 
teams softball zijn vermits ze enkel uitkomen in de jeugd baseball reeksen. 

Vandaar proberen we alvast deze jongere meisjes ook de kans te bieden hun sporttechnische 
eigenschappen een keertje te laten zien en mogelijks de softball tak te ontdekken. Op deze manier 
hopen we natuurlijk dat zij in de toekomst een kans willen wagen en eventueel een selectie voor 
nationale softball teams af te dwingen. 

Twijfel dus niet en registreer je alvast via deze link voor de open try outs van de Softball Academy/ 
Nationaal Team U18 op 24/10/2020 te Royal Greys, Alkstraat 1 – 2170 Merksen van 10u-13u. 

Wanneer je geselecteerd wordt voor het programma kan je deelnemen aan alle wintertrainingen van 
voor het seizoen 2021. Hiervoor zal een bijdrage gevraagd worden van € 50,00.  

Hopelijk tot op de try-outs! 

Met sportieve groeten, 

Mark De Permentier Sarah Van Der Meiren Vlaamse Baseball en Softball Liga 
Nationaal Team Coördinator Sporttechnische werking Administratie 
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