Bossche Bollen

Toernooi 2021
Welkom!
Als organisatie van het BBT2021 staan wij te trappelen om jullie van harte
welkom te heten. De voorbereidingen zijn bijna gereed en als het weer nou
ook meedoet, staat niets meer in de weg om er weer een fantastisch weekend
van te maken. Ondanks dat het kleiner is, minder teams en laat in het jaar,
wordt de lol er niet minder om!
Lees deze informatie aandachtig door en dan zien we jullie graag op 6 & 7
november 2021!

Zo kunt u ons bereiken!
HSV GRYPHONS
Sportpark De Groote Wielen
Groote Vlietlaan 61
ROSMALEN

e-mail: bbt@gryphons.nl
Tijdens toernooi: Hanneke, Jill, Gwen,
Ruben en Twan

informatieboekje

Zaterdag 6 november
9:00 uur
De poorten op Sportcomplex
‘De Groote Wielen’ gaan open

11:00 uur

Start wedstrijden:

Softbal Aspiranten
Softbal Pupillen
Honkbal Pupillen 2e klasse
Honkbal Pupillen 3e klasse

9:30 uur - 10:00 uur

Coachontvangst:

Ontvangst van de coaches bij het
wedstrijdsecretariaat, de organisatie is er om eventueel nog vragen
te beantwoorden, pitchcount- en
scoreformulieren te overhandigen.
Op basis van inloop
11:00 uur

Loterij gaat open:

Kom naar de grote stand in de
kantine. Altijd prijs!
50 eurocent per lot

12:00 uur - 12:30 uur

Coachontvangst:

Ontvangst van de coaches bij
het wedstrijdsecretariaat, de
organisatie is er om eventueel
nog vragen te beantwoorden,
pitchcount- en scoreformulieren te
overhandigen.
Op basis van inloop

Let op!!

Houd goed in de gaten wanneer
uw team op de foto gaat. Schema
is af te halen in de bestuurskamer

17:00 uur

EHBO!

Mochten er tijdens de wedstrijden
deelnemers geblesseerd raken,
beschikt de organisatie over een
uitgebreide EHBO-kit en koelcompressen. We zullen indien nodig
de hulpdiensten bellen. Neem
daarom altijd direct contact op
met het wedstrijdsecretariaat

Start diner:

Italiaans buffet met diverse soorten pasta en sauzen als bolognese, kipragout, gehaktballetjes
in tomatensaus. Geserveerd met
stokbrood met kruidenboter en
salades.

18:00 uur

Discoavond:

21:00 uur

Einde discoavond:

Ook aan alle leuke dingen komt
een eind, zondag weer fris aan
het ontbijt of bij de eerste wedstrijd verschijnen.
Welterusten!

Iedereen is welkom in de Gryphons
Disco. Alle deelnemers, familie
& vriendjes. Tot 20:00 uur is
het speciaal voor de kinderen.
Kom gezellig dansen en plaatjes
aanvragen bij de DJ. Misschien
gaan we nog een heuse dance
battle aan!

Zondag 7 november
9:00 uur

De poorten op
Sportcomplex ‘De Groote Wielen’
gaan open

11:00 uur

Start wedstrijden:

Softbal Aspiranten
Softbal pupillen
Honkbal Pupillen 2e klasse
Honkbal Pupillen 3e klasse

11:00 uur

Loterij gaat open:

Zoek ons op bij de grote stand in
de kantine. Altijd prijs!
50 eurocent per lot

EHBO!

12:00 uur

Lunchpakketten:

Deze bestaan uit 2 broodjes, een
pakje drinken, een stuk fruit en
een candybar!
Vooraf reserveren voor 4,50 euro
per persoon

Mochten er tijdens de wedstrijden
deelnemers geblesseerd raken,
beschikt de organisatie over een
uitgebreide EHBO-kit en koelcompressen. We zullen indien nodig
de hulpdiensten bellen. Neem
daarom altijd direct contact op
met het wedstrijdsecretariaat

15:45 uur

15:45 uur
Na een hele dag honk- en softballen is dit de uiterlijke eindtijd
van de laatste wedstrijden op
zondag

Verlaten velden:

Bij het verlaten van de velden
na de laatste wedstrijd vragen
wij jullie alle materialen mee te
nemen naar het clubgebouw.
Dat is onze eerste stap van het
opruimen na het toernooi

16:30 uur

Prijsuitreiking:

Niets is mooier dan een overvolle
tribune voor het clubgebouw met
alle deelnemende teams. Des te
mooier is het als iedereen tot het
einde blijft zodat elk team het
applaus krijgt dat ze verdienen!
Alvast bedankt!

Toernooireglement
Wedstrijden

Na 70 minuten wordt de inning
afgemaakt. Er wordt geen nieuwe
inning begonnen. Na 75minuten
wordt de wedstrijd afgebroken.

Wedstrijdpunten

Alleen de punten gemaakt in volledige innings gelden voor de einduitslag van de wedstrijd. De uitslag
na de reglementaire speeltijd is
bindend. Een gelijke stand is dus
mogelijk.
Walkoff. Wanneer in de naslagbeurt
het winnende punt wordt gescoord
en de wedstrijd zit nog in de laatste
10 minuten dan is de wedstrijd direct
afgelopen
Het winnende team krijgt 2 punten.
Bij gelijke stand krijgt elk team 1
punt. De verliezende partij krijgt
geen punten.

Wedstrijdballen &
scorekaarten

De thuisspelende vereniging
draagt zorg voor:
• voldoende wedstrijdballen;
• het invullen en inleveren van de
scorekaart bij het wedstrijdsecretariaat.
Scorekaarten worden door de
organisatie verstrekt.

Helmen

De wedstrijdhelmen moeten uitgerust zijn met twee oorbeschermers en zijn verplicht aan slag en
bij het honklopen.

Bij het wedstrijdsecretariaat
zijn de officiele
regelkaarten
van de KNBSB
verkrijgbaar

Toernooiwinnaar. Bij het bepalen
van de toernooiwinnaar worden de
volgende criteria gehanteerd:
1) Meeste aantal behaalde wedstrijdpunten. 2) Beste runsaldo (runs voor
minus runs tegen). 3) Meeste aantal
gescoorde runs. 4) Minste aantal
gescoorde runs tegen
Levert dit nog steeds geen winnaar
op dan wordt her getost.

Aanvullende regels

Er wordt gespeeld volgens de
door de bond opgestelde reglementen en bepalingen specifiek
voor de betreffende klasse.

Werper/werpster

De organisatie vraagt de coaches
nadrukkelijk zich aan de door de
bond opgelegde pitch count limiet
te houden.
Pitch count formulieren zijn bij de
organisatie verkrijgbaar.
Een pitcher mag in de tweede
helft van de wedstrijd niet uitkomen als catcher. Een catcher mag
in de tweede helft niet uitkomen
als pitcher.
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Wedstrijdschema
Softbal Aspiranten
Gryphons
Cardinals
Birds

Zaterdag
6 november

Veld 5

11:00 - 12:15

Gryphons - Cardinals

12:45 - 14:00

Birds - Gryphons

14:30 - 15:45

Cardinals - Birds

Zondag
7 november

Veld 5

11:00 - 12:15

Cardinals - Gryphons

12:45 - 14:00

Birds - Cardinals

14:30 - 15:45

Gryphons - Birds

BBT 2021

Wedstrijdschema
Softbal Pupillen
Gryphons
Cardinals
Birds

Zaterdag
6 november

Veld 1

11:00 - 12:15

Gryphons - Birds

12:45 - 14:00

Cardinals - Gryphons

14:30 - 15:45

Birds - Cardinals

Zondag
7 november

Veld 1

11:00 - 12:15

Birds - Gryphons

12:45 - 14:00

Cardinals - Birds

14:30 - 15:45

Gryphons - Cardinals

BBT 2021

Wedstrijdschema
Honkbal Pupillen 2e Klasse
Poule 1

Poule 2

Gryphons 1

Gryphons 2

Zuidvogels

UVV

Pioniers

Birds

Zaterdag
6 november

Poule 1 - Veld 2

Poule 2 - Veld 3

11:00 - 12:15

Gryphons 1
Zuidvogels

Gryphons 2
UVV

12:45 - 14:00

Hoofddorp Pioniers
Gryphons 1

Birds
Gryphons 2

14:30 - 15:45

Zuidvogels
Hoofddorp Pioniers

UVV
Birds

Zondag
7 november

Veld 2

Veld 3

11:00 - 12:15

Beste nr 2
Nr 1 Poule 1

Tweede Nr 2
Nr 3 Poule 2

12:45 - 14:00

Nr 1 Poule 2
Beste Nr 2

Nr 3 Poule 1
Tweede Nr 2

14:30 - 15:45

Nr 1 Poule 1
Nr 1 Poule 2

Nr 3 Poule 2
Nr 3 Poule 1

BBT 2021

Wedstrijdschema
Honkbal Pupillen 3e Klasse
Gryphons
Cardinals
Pharaons
Zaterdag
6 november

Veld 4

11:00 - 12:15

Gryphons - Cardinals

12:45 - 14:00

Pharaons - Gryphons

14:30 - 15:45

Cardinals - Pharaons

Zondag
7 november

Veld 4

11:00 - 12:15

Cardinals - Gryphons

12:45 - 14:00

Pharaons - Cardinals

14:30 - 15:45

Gryphons - Pharaons

TOT SLOT...
We delen nog graag het volgende!
Het draait om de kinderen!

Heel logisch natuurlijk. Het BBT is
een jeugdtoernooi en de kinderen
en hun spel staan centraal.
Winnen is van ondergeschikt
belang.

Wedstrijdleiding!

Coaches, blijf rustig tegen onze
scheidsrechters, zij doen hun
best. Het is weer een hele klus
geweest om elke wedstrijd van
leiding te voorzien. Verschillen in
inzicht zijn er altijd, accepteer dat.

Langs de lijn!

Ouders en hun enthousiasme
waarderen wij ontzettend. Maar
aan dit fanatisme zitten wel
grenzen. Schreeuwen, vloeken en
schelden worden niet op prijs gesteld. We vragen de begeleiding
dan ook om dit gedrag, mocht
het voorkomen, ietwat te temperen en zeker niet te tolereren.

Afval op het complex!

Nog altijd zijn we heel trots op
ons complex, het is prachtig en
dat willen we graag zo houden.
Overal staan afvalbakken en deze
proberen we tijdig te legen. Gooi
je afval dus in de afvalbakken.
Zijn deze bakken vol? Meld het
dan even bij de organisatie of bar.
Neem ook na de wedstrijd zoveel
mogelijk afval mee en deponeer
het in de bakken achter het clubhuis. Zo houden we samen samen
ons complex vrij van zwerfafval!

Prijsuitreiking!

Tijdens het
Bossche Bollen
Toernooi staan
fun en
sportiviteit
centraal!!

Wedstrijden op tijd!

Het Bossche Bollen Toernooi sluiten we af met een prijsuitreiking,
jullie ook? We stellen het enorm
op prijs dat alle teams blijven om
het toernooi gezamenlijk af te
sluiten met de prijsuitreiking. Het
is voor de andere teams namelijk
niet leuk als er tijdens de prijsuitreiking teams opstappen omdat
ze van ver komen en de kinderen
moe zijn en naar bed moeten. Dat
is dit keer geen excuus, want we
zijn vroeg klaar Blijf dus zitten en
juichen tot iedereen zijn prijs in
ontvangst heeft genomen.

Op een groots toernooi als het
Bossche Bollen Toernooi is spelen op tijd onvermijdelijk. Na het
verstrijken van de tijd wordt de
wedstrijd per direct afgebroken.
Misbruik in de vorm van tijdrekken of juist het opzettelijk nullen
laten maken of welke creatieve
vorm dan ook, wordt niet getolereerd! We vragen iedereen
om binnen de beperkingen van
de tijd gewoon een eerlijke pot
honk- of softbal te spelen.

