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Eenhoorn: ‘Deelname WK geen uitgemaakte zaak’ 
 
 
Voor Robert Eenhoorn is het nog lang geen uitgemaakte zaak dat het Nederlands team eind september, 
begin oktober meedoet aan het WK honkbal in Panama. De technisch directeur van de KNBSB noemt 
de berichten die daarover afgelopen week zijn verschenen in de media ‘rijkelijk voorbarig’.  
 
Eenhoorn wil op korte termijn met andere landen in gesprek over de situatie die is ontstaan, nadat het 
bestuur van de wereldhonkbalbond IBAF vorig weekeinde in Havana besloot om voor dit jaar alsnog een 
WK vast te stellen. Veel bonden hadden daar in de budgettering voor 2011 al geen rekening meer mee 
gehouden.  
 
Eenhoorn: ‘Natuurlijk wil je altijd meedoen aan een wereldkampioenschap, maar je wilt ook op een 
redelijke termijn weten waar je aan toe bent. De berichten waren steeds dat er dit jaar geen WK zou 
worden gehouden. En dan krijg je een halfjaar van tevoren opeens te horen dat je in september naar 
Panama moet.’ 
 
De technisch directeur ziet meer problemen. ‘Het toernooi begint op 25 september, dat is precies een 
week na de Holland Series. Probeer je dan als nationaal team maar eens op een behoorlijke manier 
voor te bereiden. En op 24/25 september staat ook de Final Four gepland, de finale van het Europa 
Cuptoernooi. Daar is allemaal geen rekening mee gehouden. Nee, het laatste woord is hier nog zeker 
niet over gezegd. De CEB vergadert in maart, dat is een mooi moment om de mening van de andere 
Europese landen te peilen. En ik weet dat er ook buiten Europa landen zijn die problemen hebben met 
deze onverwachte uitgavenpost.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet voor publicatie: 
 
Nadere informatie is te verkrijgen bij Loet van Schellebeek, perschef van het Nederlands honkbalteam, telefoon 06 
8323 4141 of per e-mail loetvanschellebeek@gmail.com 
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