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Uit de bestuurskamer….. Een nieuw bestuur:
Geert Kaldenhoven: Secretaris.

Nadat Odette Paauwe zich als kandidaat penningmeester van HSV Adegeest had gemeld,
vroeg zij aan mij om ook lid te worden van
het Bestuur van Adegeest.
Zelf heb ik, behalve met zeer wisselend succes op het familietoernooi, nooit actief honkof softbal gespeeld.
Mijn sportieve carrière bestond uit basketbal
en voetbal in competitieverband.
Daarnaast ben ik in een grijs verleden ook
nog een aantal jaren actief geweest als
scheidsrechter bij de basketbalbond (NBB)
en vanaf 1986 tot op heden clubscheidsrechter bij Voorschoten’97.

Bestuurswisseling tijdens ledenvergadering

Bij Adegeest ben ik sinds eind jaren 90 betrokken bij Dames 1 Softbal, eerst als supporter, later als sponsor van dit team en van
2002 tot 2013 als speaker bij thuiswedstrijden.
Sinds deze maand staat ook de vergunning
om zwak alcoholische dranken te mogen
schenken op naam van Lonneke Akkerman
en mij. Ondertussen ben ik er achter gekomen dat je als secretaris best wel veel mailtjes ontvangt over de meest uiteenlopende

zaken, zoals de aanschaf van scoreblokken
tot allerlei reclameboodschappen de erg op
spam lijken.
Adegeest is een gezellige vereniging waarin
een aantal leden erg veel activiteiten doen
maar nog niet iedereen, dit is wel noodzakelijk om de vereniging voor te laten bestaan!
Samen sta je sterk, nietwaar!! Het credo is
dan ook: “Daad bij Woord”, op deze manier
krijgen we Adegeest er weer bovenop.
Sport kijken is ook een van mijn hobby’s,
ben een groot fan van Feyenoord en de Yankees. Rug recht, Borst vooruit, lang leve hsv
Adegeest.
Geert Kaldenhoven
Secretaris@hsv-adegeest.nl

Help de club, drink nog een drup!
Vraag van de 'Statiegeld-Commissie'!
Hoe is het met het inzamelen? Op dinsdag (bij
Nicky en Roos DS1) en woensdag (bij Leonieke
DS2) kunnen verzilverde statiegeldbonnetjes
worden ingeleverd.
Zie hieronder voor eerdere oproep. Welk team
is het goudmijntje voor Adegeest?
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HB Aspiranten op Toernooi bij Biënto.
-door Martin DerogeeMannen ècht petje af hoor, ik had er een
hard hoofd in maar iedereen was gewoon
op tijd en in grote getale om 8 uur paraat! Vol goede moed richting Leiden.
Jammer, 3 teams afgezegd. Veld 1a ok!
Sleutel? Ach joh, gewoon met een paar
man ff het hek uit het slot tillen.
Het veld? Gelukkig lag er een do-ityourself pakketje langs de kant en werd
binnen no-time een veld gefabriceerd.
Back stop? Geen punt voor het Adegeest "Bob-de-Builder" ouders en spelers
team, ook dat werd opgelost. Tegen een
2e klasser Blue Birds spelen, ook goed.
Daar kan het dus niet aan liggen de spirit
was prima. Dit potje ook trouwens. Tom de scheidsbeurt, lekker spelen, geen start of stop
signaal lekker doorgaan dus. Dit was niet echt verliezen.
Tweede pot Blue Birds 3.. Wat zal ik hierover zeggen, niks dus. Behalve dat ik uit het veld
hoorde: "dit was de langste inning van mijn leven"! Ja en dan de 3e partij, met een leenspeler naar Biento was leuk, maar na één inning wel bekeken. Derde plaats en een beker. De
loterij wilden we uiteindelijk niet meer afwachten, het was mooi geweest. Maurits ging ook
nog even meespelen bij de meiden softbal van het team van Leonieke, kijk dat is nou de
mentaliteit van de meeste aspiranten uit ons team!
De coaches zijn trots op jullie!!

BREAKING NEWS: 1e winst voor honkbal pupillen!
In de druilerige regen werd vanmorgen bij Adegeest de return
wedstrijd tegen Alphians gespeeld. Al in de 1e inning namen
onze pupillen een 2-1 voorsprong
door mooie slagbeurten van Damian en Daan en goede verdedigende acties van Jitze (vangbal)
en Thomas en Tomas (vangbaldubbel). De volgende innings
werden nog meer mooie acties in
het veld gemaakt en werd er
goed opgelet ondanks het slechte
weer. Naast Damian en Daan
konden ook Tjado en Nout nog
punten te scoren, wat na 5 innings leidde tot een eindstand
van 9-7 in het voordeel van de
Adegeest pupillen! Een terechte
overwinning die gevierd werd
alsof het kampioenschap was binnengehaald. Over 2 weken kunnen de jongens de steigende
lijn doorzetten in de volgende wedstrijd.
Menno Hoekstra
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Europacup Praag, ESCM 2015
deelname aan een WK of EK na, ook voor een
individuele herensoftballer, denk ik.

“Gaan jullie naar de
Europacup in Praag? Echt?”

Af en toe stellen mensen mij die vraag.
En als ze van de grootste verbazing bijgekomen zijn, volgt dan vaak: ”Hoe
hebben jullie ’m dat geflikt?” en ook
wel ”Wat hebben jullie daar te zoeken?"
Ja, hoe zit dat nou eigenlijk met die
deelname van ons eerste herenteam
aan de Europacup Herensoftbal? Wat is
dat eigenlijk voor een happening? Daar
spelen toch alleen goede herensoftballers, waarom gaat Adegeest er dan
heen? Het antwoord op al deze vragen
(en nog veel meer) vind je in dit stukje.
Het ESCM 2015
Maar laten we bij het begin beginnen. Het eerste herenteam van Adegeest doet dus mee aan de European
Super Cup Men 2015, de ESCM, in
Praag, van 24 tot 29 augustus. Dat is
een toernooi waarin zowel om de Europacup 1 en 2 wordt gespeeld. Halverwege de week wordt het deelnemersveld gesplitst en gaat de bovenste helft
spelen op de Europacup 1 en de onderste helft om de Europacup 2. Aan het
toernooi nemen de beste clubteams
deel uit Denemarken, Nederland, België, Tsjechië, Frankrijk, Italië, Kroatië
en Spanje. Daarnaast is er zelfs een
team uit Nieuw Zeeland (speelt buiten
mededinging). Het ESCM is het hoogst
haalbare in het Nederlandse herensoftbal, zeker voor een clubteam. En op

Onze reis naar Tsjechië begon eigenlijk al in
het seizoen 2014. In de competitie van dat
jaar zijn we met ons eerste herenteam als
tweede geëindigd en die tweede plaats gaf
recht op deelname aan de ESCM. Zo hebben
we dat dus geflikt!! En om terug te komen op
de vraag "Daar spelen toch alleen goede herensoftballers?”: Dáárom gaat Adegeest er
dus heen!
Strikt genomen begon onze reis naar Praag
misschien nog wel een seizoen eerder, in het
seizoen 2013. Aan het eind van dat seizoen
zijn wel uitgenodigd om deel te nemen aan
de ESCM 2014, in Amstelveen nog wel, dus
bijna om de hoek. Of eigenlijk is de uitnodiging aan onze vereniging verstuurd maar
hebben we hem als team nooit ontvangen!
En omdat we hem nooit hebben ontvangen
hebben we dus nooit gereageerd en ging deze deelname aan onze neus voorbij. (Hoe dat
heeft kunnen gebeuren is tot op heden nooit
opgehelderd. Misschien dat er naar aanleiding van dit verhaal nog iemand licht op kan
werpen, maar ik vrees dat het wel altijd onduidelijk zal blijven wie hier schuld aan heeft.
Anyway…)
De persoonlijke reis

“Dáárom gaat Adegeest
er dus heen”!
Voor ieder van onze spelers begon de reis
natuurlijk weer ergens anders. Sommigen
krijgen in augustus hun internationale vuurdoop, anderen hebben al wat ervaring op het
hoogste podium.
Wie zal het zeggen waar het voor mij persoonlijk allemaal begon, die reis naar het
‘hoogste podium’ en de ambitie om daar ook
echt te willen spelen.
Twee jaar geleden misschien, toen ik samen
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Europacup Praag, ESCM 2015

met Jaap Twisk heb deelgenomen aan de
World Masters Games in Turijn en besefte
hoe groot de sport herensoftbal eigenlijk is in
veel landen?

Praag. Het korte antwoord is: we hebben het verdiend en dat is al voldoende
reden. Maken we kans? Om de cup te
winnen? Nee! (al dien ik hier natuurlijk
eigenlijk te zeggen dat we altijd kans
Of een jaar daarvoor, toen ik
als laatbloeier een winter met het Nederlands maken, alle teams beginnen met nul
team mocht meetrainen? Maar misschien ook punten aan het toernooi, maar laten we
realistisch blijven). Maken we kans om
wel veel eerder, vlak na mijn studie, toen ik,
wedstrijden te winnen? Zeker! Hoewel
na een paar jaar geen honkbal gespeeld te
hebben, op aanhoudend aandringen van mijn het niveau van de teams uit Tsjechië en
studiegenoot Cees-Jan Bloemendaal (CJ, voor Denemarken (te) hoog is, zijn er ook
vrienden) het verzet opgaf en ben gaan soft- genoeg deelnemende teams van iets
bescheidener niveau.
ballen (dat is toch een sport voor meisjes en
oude mannen?).
Lastig bij de ESCM is wel altijd dat
teams drie zogenaamde pick-up spelers
“We hebben het verdiend en dat mogen opstellen, spelers die niet bij de
vereniging spelen en alleen voor het
is al voldoende reden”.
toernooi worden 'ingevlogen'. De meesOf een paar jaar later toen ik als catcher voor te teams gebruiken deze mogelijkheid
om te shoppen onder de toppitchers in
de grap een softbal onderhands teruggooide
het mondiale herensoftbal. Het toernooi
en deze harder bleek te gaan dan de bal van
is daarom vooral ook een wedstrijdje
de pitcher die ik net had gevangen.
wie de beste pitcher weet te strikken.
Of misschien wel toen ik als jochie van pas
Wat ik daarvan vind? Dat is stof voor
16 al als catcher in de honkbalselectie van
onze club The Unicorns mocht meedoen. Wie een andere keer. Laat ik afsluiten met
te zeggen dat ik erg blij ben dat Adezal het zeggen?
geest aan díe wedstrijd in ieder geval
Ambitie
niet mee gaat doen!
Rest de vraag wat we te zoeken hebben in
Jeroen
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Ronald Akkerman Familie toernooi
Hemelvaartsdag 2015. De wat onzekere weerberichten bleken allemaal
niet te kloppen, want het was een fantastische zonnige dag. Perfect
voor het familietoernooi dus. Op 4 velden speelden 13 teams in totaal
25 wedstrijden.
Verschillende teams hadden duidelijk gehoor gegeven aan het verzoek
om hun team 'duidelijk herkenbaar' aan te kleden. Het was een bonte
verzameling zoals op de foto's te zien is. De finalewedstrijden zorgden
uiteindelijk voor een mooi podium:1e plaatsen voor Team Bakkes en Vol Water.

Verder 2e plaatsen voor Familie Angenent en Vtown en daarna
een 3e plaats voor de Leidse Glibber Hitters. Na de prijsuitreiking waren de LoteRiet, het
traditionele knuppeltjedraaien
en de BBQ ook nog een groot
succes.

Alle mensen die hebben bijgedragen aan
deze mooie dag, ontzettend bedankt!
(Leonieke)
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Ronald Akkerman Familie toernooi 2015

De dag waar ik al dagen naar uit heb
gekeken was eindelijk aangekomen:
HET FAMILIETOERNOOI. Wat een pret,
super chill; om half 9 stond ik helemaal
klaar om te spelen. De laatste dingen
werden klaargezet voordat de foute fitness
zou gaan softballen.
Even warm draaien, een balletje gooien; daar begonnen
we dan. ‘We gaan beginnen!’ De eerste wedstrijd die we
speelden was tegen de Ossenvissen. Een spannende,
sensationele wedstrijd. Vooral het lekkere weer, dat meezat, was waarom de wedstrijd zo leuk was. Uiteindelijk
hebben we de eerste wedstrijd gewonnen; wat een trots!
‘Misschien kunnen we zelfs naar de finale…’
Nadat we in de tweede ronde, tegen Vtown, keihard hadden verloren, waren onze kansen op de finale gezakt. Gelukkig was er koud bier en lekker weer dat ons gaande
hield. Aan het einde van het toernooi, hadden we 2 om 2
gespeeld. ‘Toch niet vreselijk, voor een team van 18 fitness-fanaten, hoorde ik mezelf zo zeggen. Het ging uiteindelijk toch om de pret die we hadden in het toernooi.
In de finale speelde team Bakkes tegen Vtown. Langzaam
verzamelde publiek zich voor de wedstrijd met bier en
eten. De charmante pitcher van Vtown trok namelijk wel
de aandacht, subtiel gezegd. Het weer werd steeds beter,
de sfeer was gezellig en de finale was spannend. Er ging
een kleine publieksvoorkeur naar de kant van Vtown,
maar dat snapte ik zelf wel. De hete jongens van Vtown
waren shirt loos, dat was wel waar het publiek voor ging..
De wedstrijd eindigde in een gewonnen wedstrijd voor
team Bakkes. Hierna ging de barbecue aan, loten werden
getrokken, en nog meer bier werd geschonken. Het familietoernooi was een absoluut spektakel; wat ben ik blij dat
ik er dit jaar weer deel van mocht uitmaken. Ik kijk nu al
met enthousiasme uit naar volgend jaar!
(Adnan Abdelkrim)
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ADEGEEST NIET GOED GENOEG TEGEN KOPLOPER ALCMARIA

Op een zonovergoten eigen terrein
speelde Adegeest honkbal op eerste
Pinksterdag tegen het ongeslagen Alcmaria een verdienstelijke maar niet erg
kansrijke wedstrijd. Doorslaggevend waren de beide sterke werpers, met ruime
hoofdklasserervaring, aan de zijde van
de Alkmaarders. Nummer drie, eveneens
voormalig hoofdklasser, beperkte zich als
gevolg van een lichte blessure tot goed
slagwerk (drie honkslagen). Het ging hier
om Mika de Lincel, Joran Klarenbeek en
Kevin Miner. Alle drie tamelijk bekende
namen!
De linkshandige starter Mika de Lincel
van Alcmaria was een groot deel van de
wedstrijd tamelijk overheersend, dankzij
een voor Adegeest lastige mix van snelle
en "wegduikende" worpen. Na een snelle
2-0 achterstand door goed slagwerk van
Alcmaria kwam Adegeest dankzij een homerun van Sape Wagenaar in de vierde
slagbeurt toch terug tot 1-2. Direct daarna werd het door o.a. een keiharde honkslag van Rens Wegner met bezette honken zelfs 3-2. Startende werper Xavier
Bolk van Adegeest wist na de eerste inning met hulp van zijn veldpelers Alcmaria geruime tijd op nul te houden. Opvallend was daarbij -op een cruciaal moment- een spectaculaire vangbal
(snoekduik) in het verreveld van Jorn
Baars.
De Adegeest-voorsprong duurde tot de

vijfde inning. Vervanging van de inmiddels moegestreden Xavier Bolk
door de jeugdige Duncan van der
Voort hielp niet. Want deze had onvoldoende controle over zijn worpen.
Al met al liep de stand snel op naar 3
-7. Zoals al twee maal eerder dit seizoen nam “alleskunner” Sape Wagenaar het werpen vervolgens over.
Met zijn harde worpen, afgewisseld
door zogenaamde sliders, wist hij de
bezoekers vrijwel in toom te houden.
Toen laat in de wedstrijd Alcmaria alsnog
succesvol begon te slaan konden door
twee opeenvolgende insluitingacties toch
diverse punten van de Alkmaarders worden voorkomen. Dankzij o.a. een honkslag van Michiel Gulickx kwam Adegeest
op 4-8 in de negende slagbeurt. Dat
werd ook de eindstand.
De beste hitters aan de zijde van Adegeest waren Rens Wegner en Roy Volwater (ieder twee "ongrijpbare klappen" en
nul "strikeouts"). Ook Maarten Lut had
een honkslag. Verder was er natuurlijk
Sape Wagenaar (homerun en diverse
harde slagen die met moeite konden
worden verwerkt).
Adegeest blijft zich nu richten op het behoud van een plaats in de middenmoot
van de -hoge- Eerste klasse. Realisatie
zou op zichzelf zeker verdienstelijk zijn
gegeven het dit jaar niet beschikbaar zijn
van belangrijke spelers. Adegeest heeft
nu twee gewonnen en twee verloren
wedstrijden.
Alcmaria Victrix gooit ongetwijfeld hoge
ogen wat betreft het kampioenschap.
Zelfs terugkeer in de Overgangsklasse
ligt in het verschiet, aannemend dat de
Alkmaarders veel meer wedstrijden willen gaan spelen. Adegeest bedankte zoals bekend hiervoor het afgelopen jaar.
Maar Alcmaria heeft o.a. een veel betere
accommodatie dan Adegeest....
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SLAGFESTIJN ADEGEEST IN DE REGEN
merun van "Tony" Gilickx). Na 3 innings
was de stand al 12-4. Maar de Utrechters
lieten zich ook niet onbetuigd en kwamen
terug tot 12-10 na 5 slagbeurten.

Uw verslaggever is wel wat gewend na
veel honkbaljaren. Toch zag hij afgelopen
zondag een unieke wedstrijd tussen
thuisclub Adegeest en het bezoekende
Domstad Dodgers. Want het regende
voortdurend. Weliswaar regende het niet
echt hard maar de hoeveelheid water
was voldoende om te zorgen voor een
erg nat grasveld en een uiteindelijk ook
modderig gravel-binnenveld. Desondanks slaagden de spelers er in een zeer
acceptabel spelniveau te halen. Uiteindelijk kwam er na toenemende spanning
een korfbaluitslag op het -denkbeeldigescorebord.
Bij veel spelers van Adegeest leek het erop dat zij uit waren op een revanche
aan slag. Want de week tevoren legden de twee subtop-pitchers van koploper Alcmaria Victrix de aanval van
Adegeest vrijwel lam. Tegen drie Domstadwerpers -helemaal niet zo zwakkonden de Adegeest-hitters zich nu
compleet uitleven.
Thuisclub Adegeest leek aanvankelijk
gemakkelijk te gaan winnen na een
productieve eerste slagbeurt (o.a. ho-

Intussen had Sape Wagenaar net als in
drie voorafgaande wedstrijden het werpen van zijn beide voorgangers overgenomen. In de 8e slagbeurt maakte Adegeest een einde aan de steeds grotere
dreiging van de kant van Domstad.
Want er ontstond een zelden vertoond
bombardement aan
"hekklappen" (homeruns). Hieronder
was een homerun van Michiel Pijnnaken
met volle honken (4 punten dus). In
sommige gevallen geholpen door het
nogal korte rechtsveld (80 meter + hek)
en de wind produceerde Adegeest in totaal niet minder dan negen (9!) homeruns. Domstad had er vier van die soort,
ook nogal veel. Uitblinkers aan Adegeestzijde waren: Sil Wagenaar (diverse
mooie vangballen in het midveld en drie
homeruns !), Jorn Baars (vijf honkslagen
w.o. een homerun), Michiel Pijnnaken
(zes binnengeslagen punten) en Rens
Wegner (3 honkslagen). Ook Roy Volwater had een homerun (linksveld!). Tot
slot opnieuw een belangrijke rol van
Sape Wagenaar: o.a. twee homeruns en
een "save" als vervangende werper.
Einduitslag 22-12 voor Adegeest. Inmiddels zijn door Adegeest 3 wedstrijden gewonnen en twee verloren.
(B. Niemeijer)
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SLOWPITCHTEAM Phantom Phoolcounts Phoorschoten
Gekke naam voor verreweg de meeste lezers naar ik aanneem. Die is een tijdje geleden bedacht door een aantal -toen nog- kandidaten voor slowpitch bij Adegeest. Dat gebeurde na
afloop van een eerste of tweede training, met een biertje in de hand. Als je "Phoolcount
Phantoms" ontleedt -als een soort rebus- kom je tot Volle Bak Geestverschijnselen. Daarbij
is "Vol" niet vertaald in Full, ook niet in Fool (= dwaas) maar in Phool. Volgt u het nog?
Verder staat op rugkant van de nieuwe eigen shirts ook niet Voorschoten maar Phoorschoten. Philip Hubèr - één van de voorvechters van slowpitch- ontkent nog steeds dat zijn voorletters ook maar iets te maken hebben met Phoolcount en Phoorschoten.
Er is dit jaar voor het eerst een door de bond KNBSB georganiseerde echte slowpitchcompetitie, met gemengde teams (M/V dus). Ook bij de -vele- andere clubs kom je wat rare (of
geinige) fantasienamen tegen. Enkele voorbeelden:
Een Heuse sliding….. (Foto Tom Stapper).
-De Haarlem Toekans (Olympia)
-Santpoort Selfies (Terrasvogels)
-Slowpetrels Purmerend
-Sweetlake Slow Motions (Birds Zoetermeer dus)
-Vennep slow mix
-Red Lions Slowpitch Slappers
-Flexteam Lisse (slaat dat o.a. op Sikkens' verf?)
-Alphen Slowphians
-Storks Slow Sluggers
-Delft Slow Birds.
De conclusie mag zijn dat slowpitch puur recreatief is bedoeld en dat ook is. Fouten maken:
no problem. Hard slaan hoeft ook helemaal niet. Stootslagen en stelen van honken zijn niet
toegestaan. Dit betekent niet dat slowpitch hoofdzakelijk is bedoeld voor "krukken" of halve
bejaarden. In Nederland moet het fenomeen slowpitch zich alleen nog wat verder ontwikkelen, als u begrijpt wat ik bedoel. In het Central Park in New York zag ik -jaren geledenslowpitch op vier velden tegelijk. Daar werd keihard en ver geslagen waardoor de toegestane tien spelers in het veld hard nodig waren. Misschien gaat het op den duur in ons goede
vaderland ook wel die kant uit. Volgens de
bond wordt "wereldwijd" door vele miljoenen mensen slowpitch gespeeld.
Terug naar de Phoolcount Phantoms. In dit
team van 15 spelers (waarvan 4 dames)
speelt -nog- maar één dubbellid. Dat kun
je wel zien ook. Het gaat hier om Mark
Wiebes. Ondergetekende is een keer ingevallen maar hier niet meegeteld. Dat meedoen had te maken met blessures en een
paar al dan niet late afmeldingen.
En dan blijkt zo’n bal helemaal niet zo ver te gaan… (Foto Tom Stapper).

Sinds de oprichting van het team gaat het
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SLOWPITCHTEAM Phantom Phoolcounts Phoorschoten
niet meer vrijwel alleen om herintreders van Volle Bak. Want vooral dankzij Reinier Sepers
en enthousiaste/kundige trainers zijn ook diverse beeball-ouders "toegetreden". Diezelfde
enthousiaste en beslist spelvaardige Reinier (waarom niet vroeger al begonnen?) heeft echter iets dat hem flink dwarszit: een lelijke val met een Quad waardoor hij tot de tweede
week van juni voor wedstrijden is uitgeschakeld. Bij een training op 1 juni ging het helaas
weer mis, nadat hij heel goed bezig was geweest bij de beeball-ouders. Niet bij de ook trainende slowpitchers trouwens, want hij moest beeball-dochter Julia naar huis brengen....
Tot slot:
-één wedstrijd werd uitgesteld
-tegen Storks Slow Sluggers werd met 14-3 gewonnen
-tegen Red Lions Slowpitch Slappers in Rijswijk werd met
11-12 verloren
-tegen het Haagse Power Pitch op donderdag 4 juni
(thuis), 14-8 gewonnen
-tegen Hiegiëa Den Haag wordt op donderdag 11 juni
(thuis) gespeeld
-tegen de Corbulo Catchers wordt op maandag 15 juni
(uit) gespeeld
-het team is uitgedaagd door dames 3 van Adegeest;
wedstrijddatum nader te bepalen.
Publiek welkom, maar neem het dus vooral niet te serieus. Om het leuk te houden wordt bijvoorbeeld regelmatig van positie gewisseld. Maar er wordt ook vaak hard en ver geslagen.
Alle teams volgen voor zover wij weten het motto van de bond: Have fun! Of: zoals de
schreeuwkreet van de Phoolcount Phantoms zelf luidt: "Have a Ball".
Philip Hubèr & Ben Niemeijer
(Red: Phantastisch stukje hoor Ben en Philip. )

MEDEDELING OVER SPELMATERIAAL

Door een enthousiast clublid is het volgende ten behoeve van Adegeest aangeschaft: twee
stuks lange uitschuifbare stokken met daaraan een (omklapbaar) visnet. Lichtgewicht! Op de
een of andere wijze raakten in het verleden dergelijke door leden zelfgemaakte hulpmiddelen steeds weer zoek. Gevolg: dure niet teruggehaalde of doorweekte ballen. Dus geldverspilling.
Aanvoerders, coaches en spelers wordt dringend verzocht van deze
nieuwe spullen gebruik te maken. En vooral ook deze terug te brengen in het materiaalhok. Beslist niet vergeten!
Harry Henrichs mede namens het Bestuur

Noeste Werker…….
U kent hem vermoedelijk wel: Piet Pannen.
Is al jaren bezig met het geven van trainingen. Denk aan
honkbalpupillen, beeballers en dames softbal 2 en 3. Hij is
twee maal per week bij Adegeest actief.
Ga vooral eens kijken aan het begin van de maandagvond.
We zien Piet dan o.a. bezig zittend op een stoel honkballen
te gooien bij de slagoefeningen. Niet omdat Piet intussen
een ruim 60-plusser is maar om horizontaal richting de spelertjes te kunnen gooien. Vaak –zagen wij- komt Piet van
zijn stoel om aanwijzingen te geven…. Routinier Piet Pannen
doet zijn trainingen ook nog op een gezellige aansprekende
manier.
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Cursus Verantwoord alcohol schenken NOCNSF
Data:
16-23 juni wordt deze cursus gegeven in het clubhuis van
HSV Adegeest; tijdstip 20.30 - 22.00 uur. Je hoeft maar een
keer aanwezig te zijn!! Niet moeilijk, wel leukJ

Let op geen gecertificeerd barpersoneel = geen alcoholverkoop meer!
Cursusleiders: Lonneke Akkerman en Geert Kaldenhoven
Graag aanmelden per mail: secretaris@hsv-adegeest.nl
Voor wie?


Barvrijwilliger:
Voor personen die bardiensten willen gaan draaien zijn de inhoudelijke webpagina’s en de test een prima manier om een gekwalificeerde barvrijwilliger te worden. Voor barvrijwilligers die al een Instructie Verantwoord Alcohol Schenken
(IVA) hebben gedaan is dit instrument handig om hun geheugen op te frissen of
iets op te zoeken.



Barverantwoordelijke:
Voor de barverantwoordelijke zijn deze inhoudelijke webpagina’s en digitale test
een eenvoudige manier om nieuwe barvrijwilligers te instrueren over verantwoord alcohol schenken en bovendien vergemakkelijkt het de registratie van de
barvrijwilligers.
Waaruit bestaat de cursus:

Klik op 1 van deze items voor meer informatie:
Feiten over alcohol
Alcohol en wetgeving
Voorkomen alcoholmisbruik
Nee-verkopen
Resultaat: Na het afleggen van een digitale toets
met een positief resultaat
( dit mag zo vaak als
noodzakelijk); gecertificeerde barmedewerkers,
wat een verplichting is
vanuit de Overheid!

Pagina
Pagina
1313

Pagina 14

Nieuwe website per april 2015

JA!! Eindelijk…..
HSV-Adegeest heeft een nieuwe website. Deze site zou beter moeten gaan werken met
mobiele devices. Ook is de look & feel meer
van deze tijd geworden. De komende tijd
wordt er nog druk gesleuteld aan de site,
maar nu heb je alvast een idee hoe het gaat
worden.

De competitiegegevens zijn niet meer uit
de bondssite opvraagbaar. In plaats daarvan
is er een link op elke teampagina voor de
competitie waarin dat team zit.
Mailings en nieuwsbrieven komen nu vanuit de site. Alle leden zijn automatisch ingeschreven met het mailadres wat doorgegeven is via de pagina Ledenadministratie.

Clubinformatie vind je nu onder :
“Mijn-Adegeest”. Als je interne documenten
wilt inzien als lid, meldt je dan aan op de
mailinglist. Binnenkort ontvang je dan het
wachtwoord voor de beveiligde pagina’s.

Nog niet iedereen heeft zijn gegevens doorgegeven aan de administrateurs. We willen
toch graag de administratie op orde brengen.
Wie nog niet zijn gegevens heeft geactualiseerd vragen we dit alsnog te doen.

Aan de rechterzijde zie je het laatste nieuws.

Het gastenboek, hoe leuk ook in het verleden, het gastenboek werd de laatste tijd niet
meer gebruikt. Mede door opkomst van facebook, twitter etc. Er is dus ook geen gastenboek meer op de nieuwe site. IPV hiervan is
Facebook nu geïntegreerd in de site.

De Veldstatus is terug te vinden in het
hoofdmenu. Op de bar– en scheidsbeurten
pagina kun je nu zoeken. Bijvoorbeeld naar
je eigen naam, wedstrijdnummer of de datum. Je ziet dan precies wat je wilt weten.
Onze officiële Facebookpagina is ook in de
linker kolom te zien en er is natuurlijk door
te klikken naar de berichten op Facebook, te
liken en te delen.

Ideeën zijn altijd welkom.
Groet,
Web-beheer@HSV-Adegeest.nl
(Onno Stapper)
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INFO@MadeByMaus.nl
Sponsor mogelijkheden bij HSV-Adegeest
Doelstellingen sponsoring

Honk- en softbalvereniging HSV-Adegeest in Voorschoten is opgericht in 1986. De vereniging telt inmiddels zo’n 200 leden die Honkbal, Softbal of Beeball spelen. Ons Heren 1
Honkbalteam speelt in de landelijke 1e klasse. Binnen onze gezellige vereniging zijn vele
vrijwilligers actief.
Door jarenlange onduidelijkheid over de mogelijke aanleg van de Rijnlandroute over onze
velden, heeft de vereniging lang in onzekerheid verkeerd over haar toekomst. Nu duidelijk
is dat wij op onze vertrouwde plek kunnen blijven spelen, is het tijd voor vernieuwing. Ons
clubgebouw is hard aan vervanging toe en wij werken hard aan plannen voor een nieuw
onderkomen. Om de ambities van onze Honkbal- en Softbalteams te ondersteunen moeten
we investeren in goede voorzieningen.
Dat alles kost geld. We kunnen daarbij alle steun gebruiken van bedrijven, organisaties en
individuen. We willen u daarom graag interesseren om sponsor van HSV-Adegeest te worden of lid te worden van onze Club van 100.
Sponsorgeld wordt uitsluitend geïnvesteerd in goederen en materialen en andere faciliteiten die de spelers of het clubhuis direct ten goede komen.
Voor sponsors hebben wij verschillende sponsorpakketten beschikbaar, maar we bespreken ook graag een sponsorvoorstel op maat met u.

Colofon
Redactie:


Ben Niemeijer



Zoë van Santen



Tom Stapper

Bent u geïnteresseerd in de sponsormogelijkheden
bij HSV-Adegeest en wat wij u te bieden hebben of
wilt u lid worden van de Club van 100 belt of mailt
u naar:
Michaël de Zwart, verantwoordelijk voor sponsoring HSV Adegeest.
Telefoon: 06-27061217,
e-mail: Michael@dezwart63.nl

Vormgeving & Layout:


ReppatsO



Menno Kröse

Oplage: +/- 200 (DL via internet)
Verschijnt +/- 4x per jaar

Kopij is welkom op:
slag@hsv-adegeest.nl

Papiercontainers

Er zijn op de Adegeest accomodatie 2 grote metalen papiercontainers aanwezig. In deze containers
kunnen alle leden (en niet-leden) hun papier storten. Hoe meer papier we als vereniging ophalen
hoe meer geld we hier voor krijgen. Dus neem allemaal je oud papier mee naar Adegeest en help hiermee de club. Let wel op: Alleen de metalen containers zijn voor het papier, de plastic containers dus niet.
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Pakkenfonds
‘Wearing our uniform correctly not only shows respect for our team, but also to those who have worn our uniform before.’
Voor het dragen van het uniform zijn regels vastgesteld door de KNBSB.


Honkballers zijn verplicht een Adegeest pet te dragen.



Ook moeten zij het over shirt helemaal in de broek hebben.



Softbalsters zijn niet verplicht iets op het hoofd te dragen en zij mogen de achterkant van hun shirt over de broek laten hangen.



Bij jeugdteams wordt bij warm weer oogluikend toegestaan dat ze zonder overshirt spelen, mits alle spelers hetzelfde type ondershirt aan hebben.

Bij het pakkenfonds kan je alles voor het uniform aanschaffen. Hiervoor kun je contact opnemen met :
Marian Stapper of Petra Jongbloed of Ilona Stoop.
Eén van hen maakt dan een afspraak met je om te passen.
Via de site is er ook de mogelijkheid om een vraag te stellen.
Of mail naar: pakkenfonds@hsv-adegeest.nl

Prijslijst pakkenverkoop Adegeest 2014
Ondershirt jeugd
Ondershirt senioren
Riem
Sokken
Petten
Sunvisor blauw
Korte blauwe broek (softbal)
GRIJZE BROEKEN (OP BESTELLING)
Verkopen uitsluitend tegen contante betaling.

€ 12,00
€ 13,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 12,00
€ 7,50
€ 22,50
€52,50 /€62,50

Pagina 17

Over Adegeest
Adegeest is een vereniging van zo’n 200
leden. Van jong tot oud, van bee-baller
tot senior, van recreant tot fanatiek wedstrijdspeler, allen treft u aan bij Adegeest. Wat Iedereen gemeen heeft is de
liefde voor honk- en softbal.
Wilt u een keer een wedstrijd meemaken? Deze vinden meestal plaats op vrijdag, zaterdag en zondag. (zie ook Programma). Wilt u een training meemaken,
of misschien zelfs een keer meedoen?
Kom dan langs op een doordeweekse
avond. Kom gerust de sfeer eens proeven in ons clubgebouw “Volle Bak”. U
bent van harte uitgenodigd.

mailadressen
beeball-major@hsv-adegeest.nl
bestuur@hsv-adegeest.nl
evenementen@hsv-adegeest.nl
facilitair@hsv-adegeest.nl
kantine@hsv-adegeest.nl
meetrainen@hsv-adegeest.nl
pakkenfonds@hsv-adegeest.nl
penningmeester@hsv-adegeest.nl
web-beheer@hsv-adegeest.nl
secretaris@hsv-adegeest.nl
slag@hsv-adegeest.nl
toernooi@hsv-adegeest.nl
voorzitter@hsv-adegeest.nl
wedstrijdsecr-hb@hsv-adegeest.nl
wedstrijdsecr-sb@hsv-adegeest.nl

Contactgegevens:
h.s.v ADEGEEST, Voorschoten (254) Nr. KvK
V 4047268 Leiden
Opgericht: HB/SB/HSB: 17-02-1986
Voorzitter: Okke Kervers,
Email: voorzitter@hsv-adegeest.nl
Penningmeester: Odette Paauwe:
Email: penningmeester@hsv-adegeest.nl
Secretaris Alg. zaken : Geert Kaldenhoven:
Email: secretaris@hsv-adegeest.nl

Veld: Van Beethovenlaan 137, 2253 BH
Voorschoten, Zuid-Holland

Wedstrijd Secretaris Honkbal :

Lichtinstallatie en jaar van keuring: geen

Mw. I. Claproth, 071-5323956, 0630379221, wedstrijdsecr-hb@hsvadegeest.nl

Dispensatie: geen

Wedstrijd Secretaris Softbal :
Mw. M. Duk, 06-28625433,
mduk.sbsec.hsva@gmail.com

Grondregels (update 18-04-2014)
Veld naam: Honkbal
Veld nummer: 1
Max Speelniveau: 1e klasse
Grondregel: Een doorgeschoten bal of wilde
worp die tegen de backstop eindigt, is goed
voor één honk van de honkloper(s).

Veld naam: Softbal
Veld nummer: 2
Max speelniveau: Overgangsklasse
Grondregel: geen

Wedstrijd Secretaris Beeball :

Lichtinstallatie en jaar van keuring: ja 2008

Mw. I. Claproth, 071-5323956, 0630379221, wedstrijdsecr-hb@hsvadegeest.nl

Dispensatie: combinativeld
Veld naam: Jeugd honkbal
Veld nummer: 2

Redactieadres : Correspondentieadres

Max speelniveau: 1e klasse

Consul : –

Grondregel: geen

Tel. kantine : 071-5720722

Lichtinstallatie en jaar van keuring: ja 2008

Website : www.hsv-adegeest.nl

Dispensatie: combinatieveld

Alle correspondentie naar : Postbus 137,
2250 AC Voorschoten
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