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Jeugdofficial VBSL 2021 - online 
 
VBSL wil enthousiaste ouders, spelers en sympathisanten de basis-skills van het scoren en umpen meegeven. 
Bedoeling is dat de deelnemers na deze cursus een jeugdwedstrijd kunnen begeleiden. 
 

Data: 
• Maandag 3 mei – Online 
• Maandag 17 mei - Online 
 

Indeling: 
• Startuur: 19u30 
• +/- 15 min: ontvangst 
• +/- 1u15: basis scoren (vereenvoudigde scorecards) 
• +/- 15 min: pauze 
• +/- 1u15: basis umpen (skills, houding, …) 
• +/- 15 min: vragen en afronden 
 

Lesgevers: 
• Damon Baesen 
• Joris Bigaré 
 
 
 

 
 

Praktisch: 
• Inschrijven verplicht en gratis uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de cursus via volgende link: 

https://forms.gle/cAG3Sag34yMbXSkn9  
• Minimaal 10 deelnemers, maximum 30 deelnemers 
• Na het volgen van de cursus ontvangt de deelnemer een permanente licentie jeugdofficial. 

 
 

• ART.SRJ.7.01 – Umpires & Scorers: 
Jeugdwedstrijden worden bij voorkeur geleid door onderstaande umpires: 
• BBM: jeugdofficials (minimum leeftijd 14 jaar) of regionale 

officials (minimum leeftijd 16 jaar) 
• MIN: jeugdofficials (minimum leeftijd 16 jaar) of regionale 

officials (minimum leeftijd 16 jaar) 
• CAD: regionale officials (minimum leeftijd 16 jaar) 

Een jeugdwedstrijd wordt bij voorkeur geleid door twee umpires 
(home achter thuisplaat en visitor in het veld) en één scorer 
(home). 
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