
 

 

 

 
 

 

Een avontuur dat spelers en speelsters niet meer 

zullen vergeten! 

 
De KNBSB organiseert opnieuw het Little League programma in 2014. 

 

Bij Little League staat het spelplezier van de kinderen voorop. 

 

In 2013 is er vanuit onze regio Zuid-Nederland met vijf teams deelgenomen aan 

de Softball en Baseball Little League competitie. Het zou natuurlijk fantastisch 

zijn als er in 2014 jaar weer een aantal teams zouden deelnemen aan het 

Nederlands Kampioenschap Little League. 

 

Door deel te nemen aan Little League krijgen de jeugdspelers en speelsters kans 

om door middel van trainingen en selectie een plaats te verwerven in één van de 

regionale teams van Zuid-Nederland.  

Deze teams zullen onze regio vertegenwoordigen op het Nederlands 

Kampioenschap Little League op 14 en 15 juni 2014. Deelname geeft kans op 

een afvaardiging naar het Europees Kampioenschap en zelfs het Wereld 

Kampioenschap. In het verleden zijn er al vele succesvolle teams uit Zuid-

Nederland voorgegaan op een Europees en/of Wereldkampioenschap. 

 

Omdat Zuid-Nederland uit twee regio’s bestaat kunnen we in totaal voor iedere 

leeftijdsklasse twee teams afvaardigen naar het NK Little League. 

 

Softball: Alle softballende meiden kunnen zich inschrijven voor één van de 

Brabant Bandits teams. Trainingen starten begin april. Locatie en datums zijn 

nog niet bekend. Het selectiemoment is begin mei. 

 Little League:  speelsters geboren in 2002-2001 

 Junior League:  speelsters geboren in 2001-2000-1999 

 Senior League:  speelsters geboren in 2000-1999-1998-1997 

 



Baseball: Voor een aantal leeftijdsgroepen zijn al vergevorderde initiatieven en 

plannen of is men al begonnen met trainen. Ook honkballende meisjes kunnen 

zich inschrijven voor één van Brabant United Baseball teams en het Southern 

Stars team. 

 Little League: spelers geboren tussen 1 mei 2001 en 30 april 2003  

o Southern Stars, Little League initiatief door samenwerkende 

coaches (Cardinals en Royals), try-out is op 6 april. Start trainingen 

zo snel mogelijk erna op verschillende locaties. Selectie door brede 

selectiecommissie bestaande uit beoordelaars van verschillende 

verenigingen. 

o Zuidwest Hurricanes, primair een honkbalopleiding van waaruit 

een team zal worden geformeerd om deel te nemen aan het NK 

Little League, trainingen vanaf april op maandag van 17.00 – 18.30 

bij Twins in Oosterhout. De selectie is in mei. Inschrijving via 

Zuidwest Hurricanes 

 

 Junior League: spelers geboren tussen 1 mei 1999 en 30 april 2001 

o Brabant United, door samenwerkende coaches (Jeka en Roef!), 

try-out op 16 maart in Breda. Trainingen zijn op woensdagavond en 

starten zo snel mogelijk erna. Selectie door brede selectiecommissie 

bestaande uit beoordelaars van verschillende verenigingen. 

o Zuidwest Hurricanes, primair een honkbalopleiding van waaruit 

een team zal worden geformeerd om deel te nemen aan het NK 

Little League, trainingen vanaf april op maandag van 17.00 – 18.30 

bij Twins in Oosterhout. Selectie is in mei. Inschrijving via Zuidwest 

Hurricanes. 

 

 Senior League: spelers geboren tussen 1 mei 1997 en 30 april 2000 

o Brabant United, door samenwerkende coaches (Jeka), try-out op 

16 maart in Breda. Trainingen zijn op woensdagavond en starten zo 

snel mogelijk erna. Selectie door brede selectiecommissie bestaande 

uit beoordelaars van verschillende verenigingen. 

o Team Zuidelijke Nederlanden. Regio 3, zie onder aan deze brief. 

De try-out is reeds geweest en men is al gestart met trainingen.  

 

Inschrijving: 

Alle jongens en meisjes die in regio 3 of 4 wonen (zie onder aan deze brief) en in 

bovenstaande leeftijdsklassen vallen worden uitgenodigd om zich in te schrijven.  

 Inschrijven voor  

o Brabant Bandits voor 1 april 2014 

o Brabant United voor 14 maart 2014 

o Southern Stars voor 1 april 2014 

bij: jessicajansen@home.nl 

 Inschrijven voor Zuidwest Hurricanes honkbalschool via: 

zuidwesthurricanes@gmail.com 

mailto:jessicajansen@home.nl


 

Bij inschrijving vermelden: 

 Naam, adres, postcode en woonplaats 

 Geboortedatum 

 verenigingsnaam + plaats, lidnummer 

 veldposities, links of rechtshandig  

 

Kijk voor mee informatie over de verschillende teams op: 

https://www.facebook.com/#!/pages/Brabant-United/575465989197012?fref=ts 

http://www.zuidelijke-nederlanden.com/ 

https://www.facebook.com/#!/zwhurricanes?fref=ts 

 

Voor coaches, trainers:  

Er zijn reeds een aantal vrijwilligers die aangegeven hebben een team te willen 

gaan coachen en/of trainen. Om alle teams te kunnen laten trainen en aan het 

toernooi te laten deelnemen, ben ik nog op zoek naar: 

 zowel coaches als trainers voor het honk- en softbal. 

 Deskundigen die zitting willen nemen in een selectiecommissie. Selectie 

wordt natuurlijk gedaan door commissieleden van verschillende clubs. 

 Clubs die veld, tijd en trainingsfaciliteiten beschikbaar willen stellen.  

Indien reeds bekend: tijdstip, dag en soort veld. 

 Let op, met ingang van 2014 wordt er aan iedere coach/trainer gevraagd 

een Verklaring Omtrent Gedrag in te leveren.  

 

Ik hoop dat het weer een succesvol jaar zal worden. 

 

Met sportieve groet, 

Jessica Jansen 

League Manager, Little League Zuid-Nederland 

Kijk voor meer informatie voor Little League op: www.knbsb.nl 
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