Beste jeugdspelers,
Bij deze willen we jullie uitnodigen om je aan te melden voor het Little League programma 2019. Ben
je tussen de 10 en 16 jaar oud dan kun je deelnemen aan de Try-Outs, bestaande uit drie leerzame
trainingen. Na deze drie trainingen krijg je te horen of je geselecteerd bent of niet.
De inschrijving gaat via de bond. Klik hier voor de link naar het inschrijfformulier. Inschrijven kan tot
1 maart. De kosten voor deze Try-Out trainingen zijn € 40,00. Deze kosten moeten aan Noord
voldaan worden, hierover krijg je na je aanmelding verdere informatie. Indien je geselecteerd bent
volgen nog vier trainingen. De kosten voor de rest van het programma zijn ongeveer € 60,00 voor de
resterende trainingen en € 10,00 voor een verplichte cap als je die nog niet hebt.
Het NK Little League 2019 zal plaatsvinden op 8, 9 en 10 juni in Almere. Meer informatie over het NK
Little League kun je vinden op de website van de KNBSB.
De coaches observeren de spelers tijdens de drie Try-Out trainingen waarna ze gezamenlijk de
selecties samenstellen. Vaardigheid en talent, maar ook gedrag, coachbaarheid en teamspirit zijn
belangrijke criteria.
Wat is Little League?
Little League Baseball en Softball (officieel Little League International) is een non-profitorganisatie in
South Williamsport, Pennsylvania, Verenigde Staten, die lokale jeugdhonkbal- en softbalcompetities
organiseert in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Verschillende specifieke leagues honkbal en
softbal van Little League zijn beschikbaar voor kinderen van 10 tot 16 jaar. De eerste Little League Baseball
World Series werd gespeeld in Williamsport in 1947. Veel Major League Baseball (MLB) spelers speelden in
Little League.
De KNBSB organiseert vanuit het bondsbureau het Little League-programma in Nederland. Little League is
een regionaal programma voor alle jonge honkballers en softballsters van 10 tot 16 jaar. Het Little Leagueprogramma bestaat uit 3 leagues voor softbal: Little, Junior en Senior en 4 leagues voor honkbal: Little,
Intermediate, Junior en Senior. Je leeftijd en woonplaats bepaalt in welke league je mag deelnemen. Na
het regionale programma neemt de regionale selectie deel aan het NK Little League in Almere.
Het programma bestaat uit minimaal 3 trainingen in de regio. Deelname kost €50,- pp (bij ons € 40,00).
Het staat de regio vrij dit bedrag te verhogen indien er meer trainingen aangeboden worden.

Mocht je meer willen weten stuur ons dan even een e-mail; littleleague.noord@outlook.com
Met vriendelijke groet,
Margriet en Peter Rietema
Carlton Hoyer, technisch manager
KNBSB Cluster Noord
0597 420390 / 06 50227757
www.facebook.com/knbsb.clusternoord

