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Kampverhalen
Het kamp was best leuk, maar het kan wel pijnlijk zijn. Bijvoorbeeld: In het donkere bos tegen een kabelbaansnoer
aanlopen. Dat doet wel zeer, maar er zijn leuke spellen en
lekker de junioren wakker maken met een kussengevecht!
En lekker van de kabelbaan afgaan en lekker eten. Mmmmmmm.Lekker . .. Groetjes Marijn, Honkbal Pupillen
Hoi Allemaal,
Het kamp is weer voorbij en er waren natuurlijk wel een
paar brokkenpiloten zoals ik. Maar ik kon wel gewoon met
dingen meedoen maar met sommige ook niet. Maar met
hulp van Ron en de anderen is het allemaal goed verlopen.
En dan nu de nacht, ff wat ons team heeft gedaan.
(Continued on page 2)

Goedhart

VAN HET JEUGDBESTUUR

Erik
Hoogeveen

Susan
Verboon

Na een geslaagd kamp was het jeugdbestuur weer aan zet. Dat dachten we in ieder
geval. Maar na vele voorbereidingen voor de jeugd-trainingsdag kon deze helaas niet
doorgaan. Door de slechte condities van het veld (oorzaak de vele regen en slechte
drainage) en het nog slechtere weer. We hebben nog geprobeerd om het wegens
ledenwerving voor de softbal pupillen naar een zaal te verplaatsen maar ook dit is
niet gelukt. Dus helaas dit jaar waarschijnlijk geen trainingsdag. We moeten maar
vast vooruit gaan kijken naar het volgend jaar.
Voorlopig zijn we druk bezig met een junioren-toernooi in Juli. Maar daarvoor krijgen
we eerst nog de peanutdag. Deze zal plaatsvinden op zondag 25 mei. Weet jij nog
iemand, geboren in 2000 of later, die wil gaan honkballen, laat hem dan meedoen.
Voorlopig hopen we maar op beter weer zodat we weer naar buiten kunnen.
Groetjes van het Jeugdbestuur 2008: Denise, Eline, Erik, Patrick en Susan

Binnenkort is een setje van 2 DVD’s verkrijgbaar. Eén met een film van het jeugdkamp en één met alle foto’s er op, Ook de originelen.
Via een bestelformulier bij de coach is dit leuke aandenken te bestellen. Kosten zijn €2,50. De opbrengst is voor Adegeest.
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Vrijdagavond: Eerst de tassencontrole, maar wij waren erop voorbereid, het
snoep zat in … ? Ja dat willen jullie wel weten hé . . . Daarna naar de kamer
toe, daarna de stoelendans en toen naar het bos om spellen te gaan doen.
Zaterdagochtend eerst het eten (daar verheugden we ons ’s avonds al op, hè
Noor?) Daarna een spel en daarna weer pannenkoeken eten. ’s Avonds weer
een spel.
Zondag ochtend weer een lekker ontbijt, ‘s middags een spel met de junioren meedoen en daarna met mijn team. Later in de middag een spel rugby
met een BIG dat in de sop had gezeten en daarna een spel dat je moest gaan
liggen met een paar teamgenoten.
Leiding bedankt voor een superkamp!!!!!

Xxxxxxx van Kiki, Softbal Pupillen

Prima gedaan Kiki, Celine
en Lilianne. Snoep voor de
Leiding. Zo zien we het
graag….
We willen Tankstation
Total Jongeneel uit de
Stevenshof bedanken voor
het sponsoren van de boe-

VAN DE TC

delbak. We
hadden wel

Nu de SLAG weer nieuw leven is ingeblazen, zal dit ook de plek zijn om jullie als (ouders eerst wat probleempjes met
van) leden een update te geven van waar de TC op dit moment mee bezig is. Na een
een lekke band,
voortreffelijk verlopen jeugdweekend zijn de zaaltrainingen voor alle teams zo goed als
maar alles is er
afgerond en, zodra de velden het toelaten, zullen de buitentrainingen en oefenwedstrijden op tijd gekomen en we
weer van start gaan. H.S.V. Adegeest zal dit jaar met 12 teams aan de competitie gaan
waren op tijd weer thuis.
deelnemen: 5 honkbalteams, 6 softbalteams, en een peanutteam. Voor alle jeugdteams
Dus BEDANKT en hopelijk
hebben wij gelukkig weer coaches en trainers gevonden die de begeleiding op zich willen mogen we er volgend jaar
weer één lenen.
nemen. Enkele seniorenteams zijn ondanks verwoede pogingen van de TC helaas niet
voorzien van een trainer/coach en zullen het dit jaar als team onderling moeten proberen Leuke outfit Roy !!
te redden.
Hij wilde het corvee

Eén van de taken van de TC is om alle teams goed bezet aan de competitie te laten beginnen. Aan dit punt wordt momenteel hard gewerkt aangezien het softbalpupillen team
erg krap in de speelsters zit. We hebben enkele ledenwervingsacties (b.v. de open jeugdtrainingsdag (welke helaas is afgelast. red.)en de verspreiding van een gedrukte wervingsflyer) op touw staan. Mochten jullie echter nog meisjes in de leeftijd van 8-12 kennen
die graag willen softballen, laat ons dit dan weten! Verder zal binnenkort het scheidsrechtersschema worden samengesteld. Dit zal zoals gebruikelijk weer op onze website
www.hsv-adegeest.nl worden gepubliceerd onder het kopje wedstrijden. Tenslotte is de
TC blij te melden dat enkele softbaljunioren zijn geselecteerd voor de Topsport softbal junioren en de kadetten. Dit zijn regionale opleidingsteams die aan de reguliere
competitie zullen deelnemen. Wij wensen Lotte, Mandy, Susan en Roos veel plezier
toe en hopen dat ze er veel van zullen leren. Zij zullen met deze teams komend
seizoen enkele keren bij ons op het veld te zien zijn. Meer hierover in een volgende
SLAG. Willen jullie meer informatie over wat de TC doet of hebben jullie een vraag/
opmerking voor de TC, mail dan naar:
TC@hsv-adegeest.nl
Groeten namens de gehele TC,
Menno Hoekstra – honkbal heren en algemene zaken
Kirsten van Leeuwen – honkbal jeugd | Joyce Bijl – softbal dames & jeugd
Harry Henrichs – softbal heren
| Frank Reinders – voorzitter / algemeen

ontlopen. . Ja, ja.. Daar
wist de leiding wel raad
mee……. Hij mocht toen
voor Renate alvast het
eten maken. Renate
moest eerder weg omdat er gewerkt moest
worden. Lekker hoor,

die pan-tosti . . .
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Bericht van de klusploeg
De klusploeg heeft de afgelopen winter weer veel werk verzet om de accommodatie op orde te krijgen voor
het nieuwe seizoen. Onderstaand een
kleine opsomming van de uitgevoerde
werkzaamheden door de klusploeg.
Op het honkbalveld:

• de banken in de dug-out zijn gerepareerd en geverfd.

• kale plekken in het gras zijn ingezaaid.

• alle looppaden zijn recht getrok-

Kamp wist je datjes:

• de verlichting is overal gerepareerd.
• de vlonder naast het softbalveld is
gerepareerd.

• het onkruid is bestreden.
Wat ook nog heel belangrijk is:
Wij hebben een tractor met aanhanger
mogen kopen van het bestuur en zijn
daar heel blij mee, we hebben zelf het
gras en gravel kunnen rollen en vervoer
van zwaar materieel en gravel is een
stuk eenvoudiger.

ken.

• het gravel is geëgaliseerd.
• de werpheuvel is opnieuw opgebouwd.

• er is een nieuwe thuisplaat inge-

legd.
• de paal in het linksveld staat weer
keurig op de goedlijn.
• in de slagtunnel zijn de netten en
de pijpen gerepareerd.
Op het peanutveld:
• het gravel is geëgaliseerd.
• onder het hek zijn buizen aangebracht.
• de gravelstukken zijn recht getrokken.
Op het softbalveld:
• er is op het infield ongeveer 8 kuub
grond aan gebracht om te egaliseren.
• het infield is opnieuw ingezaaid.
• alle looppaden zijn recht getrokken.
• het gravel is geëgaliseerd.
• de banken in de dug-out zijn gerepareerd en geverfd.
• alle lampen van de lichtmasten
werken weer.
En wat nog verder:
• alle materialen van de velden gehaald, gerepareerd en weer geplaatst.
• alle vuilcontainers zijn gereinigd.
• het krijtwagentje is gerepareerd.

Wat in het seizoen?
Ook tijdens het seizoen is er nog voldoende te doen zoals het maaien van de
walkanten en dijken, het repareren van
het clubhuis, het onder controle houden
van het onkruid en nog vele andere zaken.
Daarom mijn verzoek aan iedereen
om normaal om te gaan met materialen en velden en na wedstrijden en
trainingen het gravel te vegen en
gaten op te vullen.
Wij hebben als klusploeg al genoeg
te doen.
Namens alle klussers,
Nico

-je met 4 dames 10 pakken pannenkoeken per uur weg kan bakken.
-je junioren gratis kan inhuren om
te verhuizen.
-Roy er tof uitziet met een koksmuts op.
-er 7 kilo gehaktballetjes zijn gedraaid voor in de soep.
-een eitje koken best moeilijk is.
-Denise er niet moe uitziet na een
nachtje kamp.
-we nu al een nieuwe coach voor
softbal pupillen hebben.
-je best kan rugbyen met een
gebroken sleutelbeen.
-11 junioren op je nek niet zo'n
goed idee is.
-4 aspiranten een nachtspel hebben gemist . . .
-de junioren dachten dat ze 120
blikjes energy drink in een weekend konden opdrinken.
-Top Oss uit Oss komt. . . Echt?
-kookmuts Margareth volgend jaar
niet mee gaat als we weer pannenkoeken eten.
-Narissa net zo'n goede fotograaf
is als Onno. . . . .
-Marian heel hard snurkt., maar zij
niet in de buurt komt van Sandra.
-Tebbo misschien wel een ziekte
heeft.
-Pieter na het pasta eten zijn
broek niet meer dicht kreeg.
-Pieter graag zijn portie pasta aan
Menno afstaat.
-de halve leiding een powernap
nodig had om de zaterdag door te
komen.

EVEN VOORSTELLEN: DE KLUSPLOEG

Jan van Tuijl

Nico Bik

Ronald van Tuijl

Peter ‘t Mannetje

Jan van Leeuwen

Ronald Akkerman

-de EM-TE op
zondag dicht
is. ;-)
-Ron nog best
een lekker
kontje heeft...
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HSV Adegeest op het internet:
Www.hsv-adegeest.nl

H O N K –
E N
S O F T B A L ,
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W A A R
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S T E L E N
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Geplande evenementen
24-Maart

Jeugdtrainingsdag voor Pupillen t/m Junioren
slechte weercondities.)

(Afgelast door slechte veldcondities en

27-Maart

Scoorderscursus voor beginners (aanmelden via penningmeester@hsv-adegeest.nl)

01-Mei

Familiedag . Inschrijving via formulier in de kantine.

25-Mei
30-Juni
01-Juli
03-Juli
12-Juli

Spelletjes dag voor de peanuts een leuke dag voor de peanuts!
Sportdag scholen slagbal toernooi
Sportdag scholen
Sportdag scholen
Toernooi voor honk- en softbaljunioren incl. overnachten op het veld

21-September Bedrijventoernooi
!! De wedstrijdplanning is aan veranderingen onderhevig. Daarom vind je in SLAG geen lijstje. Kijk voor een actueel overzicht op www.hsv-adegeest.nl Ook vind je hier de uitslagen en standen in de competitie.

Over Adegeest
Kopij is welkom op:

slagadegeest@live.nl

Onze
Accommodatie vanuit
de lucht

"Een van de krachtige punten van H.S.V. Adegeest is het feit dat de
vereniging volledig draait op vrijwilligers. Zij vullen de besturen en
commissies en zorgen dat er begeleiding is voor de teams.

De honk- en softbalvereniging Adegeest
uit Voorschoten is opgericht op 17 februari 1986. Deze middelgrote en zeer gezellige vereniging speelt in Sportpark
"Adegeest" in Voorschoten. Momenteel
heeft de vereniging 13 teams. 5 hiervan
spelen honkbal, 6 softbal, 1 peanutbal en
1 recreanten team. Als je het leuk vindt
om een keer te komen kijken dan kan dat
altijd. Ook bestaat er altijd de mogelijkheid om een paar keer mee te trainen met
een team als je geïnteresseerd bent om
eventueel te komen spelen bij Adegeest.
Voor vragen en/of verdere informatie over
de honk- en softbalvereniging Adegeest
kan je altijd terecht bij het bestuur. Je
kan ook altijd even langskomen op de
accommodatie of bellen naar de kantine.

Dit alles leidt er toe dat er elk jaar weer gespeeld kan worden op de
velden en dat de kantine altijd open is tijdens wedstrijden om een
hapje of drankje te nuttigen. Echter, vrijwilligers heb je nooit genoeg. Dus heb je interesse om als vrijwilliger iets voor H.S.V. Adegeest te betekenen, meld je dan bij één van de betreffende commisVerjaardagen
sieleden of neem contact op met de secretaris
Mark de Vogel
12 maart
(email: secretaris@hsv-adegeest.nl)
Toine Laurier
13 maart
of technische commisie (TC@hsv-adegeest.nl)."

HSV ADEGEEST
Clubhuis en velden:
Beethovenlaan 137
2253 BH Voorschoten
tel. 071-5720722
Postadres:
Postbus 137
2250 AC Voorschoten

Oscar Pauwels

16 maart

Miranda Bik

17 maart

Tessa Langejan

18 maart

Tessa Vosters

20 maart

Tanneke Reinders

Ronald Akkerman

22 maart

Patrick Schneider

Mirjam Pot

22 maart

Menno Hoekstra

Julian Snijder

28 maart

Maurice de Castro

05 april

Mark Luykx

07 april

Mark Wiebes

08 april

Colofon
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