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Betreft:  Registratie VBSL Baseball Academy (geboortejaren ‘03 – ‘04 – ‘05 – ‘06 – ‘07 – ‘08) 
  (registratie voor 16/10/2020) 
 
Beste,  
 
Graag willen we je op de hoogte brengen van een nieuwe manier van registreren binnen de werking van 

de VBSL Baseball Academy. Ben je geboren tussen 01/01/2003 – 31/12/2008 en geïnteresseerd, dan 

vragen we alvast te registreren  om eventueel geselecteerd te worden voor het winterprogramma 2020-

2021.  

De huidige coaching groep heeft van jou zoveel mogelijk informatie nodig en daarom vragen we het 

registratieformulier zo goed mogelijk in te vullen. De informatie bevat in de eerste plaats algemene 

informatie en informatie over je baseballvaardigheden. Vul het registratieformulier in en zorg ervoor 

dat we alles weten wat we over je moeten weten. Laat je ouders je indien nodig helpen met je 

inschrijving! 

Hoe kun je jezelf beter presenteren dan in een video die kan worden bekeken door de coaches. Het is 

niet zo moeilijk als het klinkt. Laat je moeder of vader een video opnemen met hun telefoon, deze met 

een video-editor bewerken tot één film (zoals Windows Movie Maker) en deze uploaden naar YouTube. 

Voeg de URL van je film toe in het tekst vak van het registratieformulier. Je kunt het ook per e-mail 

sturen naar baseballacademy@vbsl.be (best via WeTransfer)! 

We zouden graag een korte video van max. 3 min ontvangen die bestaat uit volgende topics: 

- Serie van 5 swings (liefst op geworpen/front toss ballen) 

- Serie van 5 gefielde grondballen (met worp van shortstop naar eerste base) 

- Serie van 5 gepitchte ballen ( indien je ook pitcher bent) 

- Serie van 5 worpen naar 2B als catcher (indien je ook catcher bent) 

Heb je momenteel nog geen hedendaagse portfoliofilms ter beschikking dan kan je in de verzonden 
brief enkele geweldige voorbeelden van portfoliofilms terugvinden. Het hoeft helemaal niet zo 
uitgebreid te zijn als onderstaande video’s vermits de essentie (algemene techniek) het belangrijkste zal 
zijn. 
Voorbeeld 1 

Voorbeeld 2 

Voorbeeld 3 

Voorbeeld 4 

Voorbeeld 5  

 

LINK - REGISTRATIEFORMULIER (voor 16/10/2020) 

 

Wanneer de registratie periode ten einde is zal er op basis van de verzamelde informatie en 

beeldmateriaal een pre-selectie gemaakt worden door de coaching groep. De geselecteerde spelers zal 

mailto:info@vbsl.be
http://www.vbsl.be/
mailto:baseballacademy@vbsl.be
https://www.youtube.com/watch?v=ES607-L5Zmc&t=13s&ab_channel=EricDevreese
https://www.youtube.com/watch?v=ES607-L5Zmc&t=13s&ab_channel=EricDevreese
https://www.youtube.com/watch?v=rLLaGDjCxWI&t=21s&ab_channel=CatharinaMaes
https://www.youtube.com/watch?v=6lTYjStgG1c&ab_channel=comonotonicity
https://www.youtube.com/watch?v=AAXOpVSXsOY&ab_channel=ZaneHendrickx
https://www.youtube.com/watch?v=EC00O7qnlCM&ab_channel=XavierMuyldermans
https://forms.gle/g2Zp5kmXcLbp5eS68
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 gevraagd worden om beschikbaar te zijn op 24/10/2020 (locatie nog te bepalen) voor een indoor 

evaluatie trainingsmoment om tot een definitieve selectie te komen. 

Zoals je maar al te goed weet zijn de beschikbare plaatsen beperkt en bestaat de kans dus dat je niet 

geselecteerd zal worden. Uiteraard begrijpen we dat het voor jou een teleurstelling zou kunnen zijn, 

maar we hopen dat je positief blijft, nog een jaar oefent en het volgend jaar nog een kans geeft! 

Indien je meer te weten wil komen betreft het Academy programma alvorens je wenst in te schrijven 

twijfel dan niet om contact op te nemen. 

 
 
Alvast bedankt, 
 

 
Filip Van Der Meiren 
Vlaamse Baseball en Softball Liga 
filip@vbsl.be 
+32 3 286 07 89 

mailto:info@vbsl.be
http://www.vbsl.be/
mailto:filip@vbsl.be

