Nstars G-Baseball
Sport mee met de Nstars

Baseball- en Softballvereniging Nstars vzw is de Baseball- en Softballvereniging voor Noord Limburg.
Ons sportaanbod omvat: Baseball, Softball, Beeball en G-Baseball.
Wij bieden alle baseballvarianten aan op locatie (zowel indoor als outdoor) bij scholen en diverse instellingen
in geheel Limburg, de grensregio en op onze baseballvelden aan de Scoutsrally in Neerpelt.

G-Baseball bij de Nstars

Baseball wordt wereldwijd door honderden miljoenen mensen beoefend en is in landen als de U.S.A. of Japan
en in vele Zuid-Amerikaanse landen een nationale sport. Uiteraard kent iedereen baseball of honkbal wel, al is
het maar van de TV of de PlayStation. Op scholen wordt het af en toe gespeeld tijdens de L.O.-lessen en ook
jeugdbewegingen doen weleens aan een vorm van slagbal. Doch dat is hier vooralsnog op kleine schaal.
G-Baseball is een speciale coole vorm van Baseball voor iedereen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking. “Maar we noemen het geen G-Baseball, want iedereen bij de Nstars speelt
gewoon baseball”. We passen alleen de spelvorm en sommige materialen aan al naar gelang de omstandigheden en het niveau van de groep. “Spelen we in de zaal dan gebruiken we uiteraard zachtere ballen;
wordt er buiten gespeeld dan worden er echte honken neergelegd”.
De Nstars hebben in 2012 G-Baseball gelanceerd in België. Onze aanpak is goed ontvangen en we zijn flink
bezig de G-Baseball activiteiten verder uit te bouwen (o.a. met rolstoel baseball en baseball-for-the-blind),
gezien de aanvragen en het enthousiasme bij de sportieve deelnemers. Sinds de lancering hebben al vele
honderden jeugdigen en volwassenen kennis gemaakt met G-Baseball:
- via de Nstars G-Baseball Roadshows voor BuSO St-Elisabeth, SBSO Zonneweelde en GIBBO Galbergen
- deelname aan grote G-Sport Evenementen: de Fun-Athlon van BuSO St-Elisabeth in Peer, Move it! XL van
Psylos vzw, de Sportdag voor de Limburgse Special Olympics Atleten, de West Vlaamse Driedaagse
Aangepast Sporten in Harelbeke en teach-the-teachers voor PXL-Hogeschool en UHasselt.
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G-Baseball Roadshow
de nstars g-Baseball roadshow

Om de toegankelijkheid te verhogen en baseball voor iedereen mogelijk te maken, hebben de Nstars ervoor
gekozen G-Baseballinitiaties te komen geven op locatie bij de spelers zelf. “Wij gaan naar de kids en
volwassenen toe met zeg maar een G-Baseball Roadshow waarbij de Nstars bij de instellingen en scholen
zelf, zowel indoor als outdoor, G-Baseballinitiaties geven”. > de Nstars komen naar je toe ! <

Voordelen van de Nstars Roadshow zijn:
- het werkt drempelverlagend
- het scheelt aanzienlijk in de reis- en organisatiekosten
- het vindt ter kennismaking plaats in een vertrouwde omgeving
- en kan doorgang hebben tijdens bijvoorbeeld L.O.-lestijdstippen met deelname van de eigen begeleiders.
Bij de Nstars G-Baseball Roadshow wordt er echt sportief baseball gespeeld met echte baseballmaterialen (zoals grote lederen handschoenen, lederen en softe baseballen, aluminium en zachte baseball bats,
echte honken enzovoorts) gebracht door echte baseballers in hun Nstars Baseballuniform.
De Nstars maken het mogelijk voor alle jeugd en volwassenen om met (G-)Baseball dezelfde fun-, sport-,
fair play- en succesbeleving te hebben als bij de vele honderden miljoenen baseballspelers en fans wereldwijd. In 2014 verwachten we een vijftigtal G-Baseball initiaties* te geven. *(doorgaans initiaties van 2 lesuren)
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BK G-Baseball
HET BELGISCH KAMPIOENSCHAP g-baseball

Voor teams die regelmatig G-Baseballen door toedoen van de Nstars roadshows en/of uit een eigen werking,
organiseren wij voor het eerst ooit: Het Belgisch Kampioenschap G-Baseball op 5 juni 2014 in Neerpelt.
Tien Belgische en een Nederlands G-Baseball Team zijn uitgenodigd voor deelname aan dit super unieke
evenement op de Scoutsrally in Neerpelt. Een Kampioenschap dat jaarlijks gehouden kan worden voor (G-)
sporters en daarnaast een bijdrage kan leveren aan de bekendheid van de sport in Limburg, de grensregio en
België. >meer en actuele informatie aangaande het BK is te vinden op de website en onze Facebook-pagina.

partners en vrijwilligers

Om de Nstars G-Baseball Roadshows en het Belgisch Kampioenschap G-Baseball
mogelijk te maken zijn er serieus enthousiaste partners en vrijwilligers nodig.
De KBBSF/VBSL, Provincie Limburg, Gemeente Neerpelt, Provinciaal Domein
Dommelhof, de Scoutsrally en onze sponsors LASSA Tyres, VDR Autobanden en
Shoeby Lommel hebben alvast hun medewerking en/of financiële steun toegezegd.
Wij zijn nog op zoek naar aanvullende serieuze enthousiaste sponsors en
vrijwilligers om te helpen G-Baseball landelijk een groot succes te maken!
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G-Baseball
Extra Informatie
competitief, recreatief, educatief

Baseball is een (familie-) sport dat door vrijwel iedereen overal kan worden beoefend op ieders eigen niveau.
‘Everybody van 7 tot 77 jaar’ is dan ook welkom bij de Nstars. De Nstars organiseren het gehele jaar door
trainingen, wedstrijden, competities, sportstages, tornooien, familiewedstrijden, initiaties en clinics. Voor zowel
onze leden als voor scholen, instellingen, bedrijven en overheden. Kortom alle baseball-enthousiasten in
Limburg en de grensregio behoren tot onze ‘fan base’.

fun, sports en fair play

Nstars vzw stelt zich tot doel in de meest uitgebreide zin de sportieve beoefening van
Baseball, Softball, Beeball en G-Baseball te bevorderen. Alsmede de jeugd via een
moderne opleiding te ontwikkelen tot potentiële volwaardige spelers; in combinatie
met het versnellen van haar maatschappelijke rol via een sociale omkadering en met
respect voor normen en waarden. Hierbij behoort ook ‘baseball toegankelijk maken voor
minder bedeelden’ en het, door de Nstars zelf in België gelanceerde, G-Baseball en de
G-Baseball Roadshow. Voor onze leden en de deelnemers proberen we de kosten
steeds zo laag mogelijk te houden. Dit kan alleen dankzij subsidies van partners
en de fantastische medewerking van onze sponsors en vrijwilligers!
Meer informatie:
Baseball en Softball Vereniging Nstars vzw
Zetel: Boskantstraat 8, 3910 Neerpelt, België
Veld: De Scoutsrally, Berkendreef 10, 3910 Neerpelt, BE
Martin Langezaal - telefoon: +32 (0)11-735435
Herman Rijkx - telefoon: +32 (0)473-889628
E-mail: info@nstars.be
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