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Vrijwilligersavond:

Beste leden en ouders van de jeugdleden,
Op 21 november as. willen we met elkaar
het seizoen feestelijk afsluiten. We sluiten
een jaar af, waarin van iedereen meer betrokkenheid en inzet werd gevraagd dan
in voorgaande jaren. Verbeteren van de
financiële situatie van de vereniging heeft
een hoge prioriteit. Teams, leden én ouders zijn enthousiast aan de slag gegaan
met de meest creatieve ideeen. De resultaten willen we dan ook graag kenbaar
maken aan iedereen en de successen met
elkaar vieren.

de Grote Club Actie bekend gemaakt en
ontvangen de kinderen het door hen
verdiende "zakgeld".
Rond 19.00 uur ruimen we de boel op
en maken we ruimte voor de junioren
en volwassen leden die we vanaf 19.30
uur ontvangen met koffie.
Om 20.00 is er een woordje van de
voorzitter, waarin o.a. ook de kampioenen worden gefeliciteerd. Daarna gaan
we aan de borrel …
Rond 21.30 maken we bekend wie de
vrijwilliger van het jaar is geworden.

We willen iedereen dan ook vragen bovenWe hopen op een drukke en gezellige
staande datum in de agenda vrij te houavond!!
den.
Het bestuur van HSV Adegeest.
In de aanloop naar de afsluiting van het
seizoen vragen wij aandacht voor het volgende:
Zoals ieder jaar zal ook dit jaar weer de
Nico Bik award worden uitgereikt aan een
van de vrijwilligers. Wij vragen u, degene
die u vindt dat hem het meest toekomt te
nomineren. Uit alle nominaties worden de
3 meest genomineerden geselecteerd. Op
de vrijwilligersborrel kan iedereen een
stem uitbrengen op een van die drie.
Wie sluit aan in het rijtje "vrijwilliger van
het jaar?"
Nominaties (namen) kunnen worden gemaild naar: vrijwilliger@hsv-adegeest.nl
Programma afsluiting seizoen:
Om 18.00 uur verwelkomen we onze
jeugdleden (tot junioren) en hun ouders.
Voor hen staan er pannenkoeken klaar en
voor de ouders soep met brood.
Na de maaltijd wordt de topverkoper van

Uit de bestuurskamer.

Het seizoen is inmiddels qua spel afgerond. En we mogen als vereniging zeggen dat we sportief een succesvol jaar
hebben gehad.
Felicitaties gaan uit naar het Heren 1
Honkbalteam kampioen honkbal breedtesport geworden, en ook naar Softbal
Dames 2 dat kampioen van de 4e klasse
is geworden. Verder zijn de volgende
teams 2e geworden in de competitie:
Softbal Heren 1, Softbal Heren 2, Honkbal Junioren 1, en Honkbal Aspiranten.
Rond de vakantieperiode hebben we als
bestuur gesprekken gehad met spelers
van alle teams en de ouders van de
jeugdteams. Onderwerp van gesprek
was de moeilijke financiële situatie waar
(Vervolg op pagina 3)
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Uit de bestuurskamer. “Na het seizoen”
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de club zich in bevindt. Als bestuur hebben we deze gesprekken als bijzonder inspirerend ervaren. Iedereen is erg betrokken bij de vereniging en wil zich
graag inzetten om de vereniging weer in
een rustiger financieel vaarwater te krijgen. Mede naar aanleiding van deze gesprekken zijn er zaken in beweging gekomen, o.a.:
•Aan ieder team is gevraagd een “Actie
voor Adegeest” te doen. Inmiddels hebben er al een aantal acties plaatsgevonden (o.a. 4-honkendiner, American
Dream feest en het inzamelen van statiegeld), en worden er voor het komend seizoen nog veel activiteiten gepland.
•We zijn dit jaar (weer) gestart met de
Grote Club Actie. Dit wordt getrokken
door Rianne Seijn en Odette Paauwe. De
response van met name de jeugdteams
is geweldig. We hebben inmiddels al
meer dan 1250 loten verkocht. En de teller loopt door!
•Een derde pilaar om de vereniging meer
vlees op het bot te laten krijgen is de
verhuur van de accommodatie aan de
Rugby-vereniging BSN. Dat is zeker in de
beginfase een enorm geregel. Maar kan
structurele inkomsten voor de vereniging
opleveren.
•Verder is het goed om hier nog te noemen dat er veel actie is ondernomen om
de achterstallige contributies te innen.
•Tenslotte wordt er ook naar de kostenkant gekeken om de uitgaven op korteen lange termijn te verlagen.
Op 21 november staat de Vrijwilligersavond gepland. We hopen als bestuur
met alle leden en voor de jeugdleden ook
hun ouders het seizoen op een feestelijke
manier af te sluiten. We hopen dat iedereen, en ook jij, er bij zal zijn.
Peter Verkerk
Voorzitter

BSN: Voor velen van jullie zal het
niet onopgemerkt zijn gebleven
dat op 8 oktober de BSN, de rugbyvereniging van de British School, bij
Adegeest is ingetrokken. Tot begin
maart zal BSN voor trainingen gebruik
maken van ons clubhuis en het softbalveld. Samen met BSN hebben we geprobeerd de start van het rugbyseizoen met
zo min mogelijk ongemak te laten verlopen. Desondanks kon niet altijd gebruik
gemaakt worden van het veld of de kantine en wij begrijpen dat dit niet altijd
even aangenaam is geweest. Het bestuur wil daarom iedereen bedanken
voor zijn en haar positieve opstelling
hierin.
Nieuwbouw: Zoals jullie weten bestaat
binnen de vereniging al lange tijd de
noodzaak en wens om nieuw kleedkamers en clubhuis te verwezenlijken. Zowel technisch als financieel is dit een
hele opgave en om die reden is op verzoek van de algemene ledenvergadering
van Adegeest een bouwcommissie, bestaande uit Jan van Leeuwen, Peter ’t
Mannetje, Harm Verster, Onno Stapper,
Michaël de Zwart, Marian Stapper en
Marja Roovers ingesteld om het bestuur
hierbij te ondersteunen en te adviseren.
Een flinke ploeg want er komen bij dit
soort klussen veel verschillende disciplines kijken. Op basis van de geldende
eisen en richtlijnen t.a.v. een verenigingsgebouw en met inachtneming van
de specifieke wensen die wij als vereniging hebben, heeft de bouwcommissie
een aansprekend schetsontwerp gemaakt en realistische ideeën ontwikkeld
over hoe dit ontwerp uiteindelijk werkelijkheid zou kunnen worden. Het werk
van de bouwcommissie wacht nu op het
onderzoek naar de financiële mogelijkheden en waar er draagvlak te creëren
is voor de ambities van de vereniging.
Het bestuur is dan ook heel blij met hetgeen de bouwcommissie heeft aangedragen en willen de commissie hartelijk
danken voor alle inzet.
Tabe van der Veen, Secretaris
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SOFTBAL DAMES 2 ADEGEEST KAMPIOEN!!

Bron: Dichtbij.nl

Voorschoten.

HSV-Adegeest, de honk- en softbalvereniging uit Voorschoten,
heeft twee dames softbalteams
bij de senioren. Het tweede team,
uitkomend in de vierde klasse,
heeft zondag 14 september het
kampioenschap binnengesleept.
Dat -tot nu toe- alle wedstrijden
daarbij gewonnen zijn, is een unicum.
Dames 2 Adegeest kampioen

Dames 2, een team met beginnende en ervaren spelers, heeft een mooi seizoen achter de rug, dat bekroond
is met het kampioenschap. Het plezier in het
spel en de bezielende
leiding van speler-coach
Barbara Haeseker hebben dit mogelijk gemaakt. Haeseker: 'Wat
een prachtseizoen! Streven was om elke speelster evenveel speeltijd
te geven en kansen te
geven, en dat is gelukt.
Het groepsgevoel is erg
belangrijk, zeker als je
met niveauverschillen
werkt in een team. Ik
ben erg trots!' De dertien speelsters traden

zondag lichtelijk zenuwachtig
aan tegen Birds uit Zoetermeer.
In de eerste inning werden wat
schoonheidsfoutjes gemaakt,
waardoor Birds op een 0-3
voorsprong kwam. Gelukkig
konden de dames door goed
slagwerk en oplettendheid op
de honken de score ombuigen
naar een 10-3 winst. Bij het
'end of game' van de scheidsrechter barstte het gejuich los
en konden de dames de overwinning gaan vieren. Voorzitter
Peter Verkerk sprak een woord
tot het team: 'Het plezier in het spel
en in het team spat ervan af, een
voorbeeld voor andere (jeugd)teams
van Adegeest.'
Het team heeft nog twee wedstrijden
te gaan. Het doel is om de ongeslagen
reeks voort te zetten. Volgend seizoen
zou het team dan promoveren naar de
derde klasse. Geïnteresseerde dames
kunnen altijd meetrainen om de sfeer
te proeven en om zich te oriënteren
op de sport.
Kijk voor meer informatie op:
www.hsv-adegeest.nl
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Competitieresultaten 2014 SOFTBAL
Softbal Dames 1

Softbal Dames 2

Softbal Junioren

Softbal Aspiranten

Softbal Heren 1

1e klasse C

Softbal Heren 2

Softbal Heren 3
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GESPREK MET DANNY BURG EIND OKTOBER 2014
Ter inleiding: Danny Burg is afkomstig van
het in Adegeest opgegane Volle Bak, een
softbalclub uit Leiden die speelde in de Leidse Hout.
Danny speelt in het eerste herensoftbalteam.

Hoe ben je terechtgekomen bij honkbal
en softbal?
Antwoord
Mijn vader maakte mij enthousiast. Hij
speelde eind jaren zestig bij Feyenoord
1 in de Hoofdklasse. Hij is later nog jarenlang teammanager bij SpartaFeyenoord geweest. Want Feyenoord is
in 1988 samengegaan met Sparta, lang
geleden vele malen kampioen van Nederland. Dat werd Sparta-Feyenoord
(SF).
Redacteur: In zijn
topjaren had Sparta spelers als
Hudson John en
Hamilton Richardson. Hudson
John is een bekende bij Adegeest
want hij is hier
een aantal jaren
geleden een paar
seizoenen trainer/
coach van geweest.
Danny bij Sparta Feyenoord

Danny was 5 jaar
toen hij bij de peanuts begon te
"ballen". De peanuts van destijds zijn
vergelijkbaar met de beeballers van nu.
Vanaf mijn achtste, zegt Danny, begon
ik competitie te spelen bij de pupillen
van Feyenoord.
Hoe verging het je later in je spelersloopbaan?
Ik ben altijd catcher geweest en ben tot
mijn 27ste altijd bij Feyenoord resp.
Sparta-Feyenoord gebleven. Tot de fusie
met Sparta speelde ik in Feyenoord 1 in
de Overgangsklasse en later Eerste klas-

se. Na de
fusie werd
dit voor
mij het
tweede
team van
SF. Ik ben
nooit tussentijds
gestopt
met spelen. Omdat ik op
mijn 24ste naar
Leiden
ben verhuisd ben
ik in 2000
na een
paar jaar
heen en
weer reizen naar Rotterdam softbal in
plaats van honkbal gaan spelen. Dat was
bij Volle Bak (VB hierna). In 2009 ging
VB op in Adegeest. Ook bij Adegeest ben
ik nog steeds achtervanger. Het eerste
herensoftbalteam bestaat trouwens bijna
geheel uit spelers van voorheen VB.
Danny is ook wel eens ingevallen bij
honkbal 1. Als catcher natuurlijk. Behalve aan herensoftbal doet Danny aan skiën. Bij thuiswedstrijden treedt hij regelmatig op als scheidsrechter, net als andere aangewezen leden.
Hoe is de overgang naar Adegeest je tot
nu toe bevallen?
Wij hadden bij VB een sterk eerste herenteam waarmee we promoveerden
naar de eerste klasse. Maar ons veld in
de Leidsehout was gewoon te klein. Bovendien lag het vlak naast één van de
belangrijkste Nederlandse atletiekcomplexen. En dus werden wij in eerste instantie onderhuurder bij Adegeest, een
club met ook nog verlichting op het softbalveld. Vervolgens kwam er een soort
(Vervolg op pagina 7)
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GESPREK MET DANNY BURG EIND OKTOBER 2014
(Vervolg van pagina 6)

fusie. Hoewel VB een zeer eigen karakter had voelden we ons al snel thuis bij
Adegeest.
Desgevraagd zegt Danny dat het veld
met de verlichting redelijk is. Beter zou
nog wel kunnen. Maar de kleedkamers
zijn zonder meer onder de maat. Af en
toe horen we klachten van bezoekende
clubs.
De kantine noemt hij oud (terecht natuurlijk) maar het grootste probleem is
dat er vaak onvoldoende barbezetting
is. Dat is niet alleen onaangenaam, het
is ook nog slecht voor de clubkas. Inzake eventuele nieuwbouw heeft hij nog te
weinig informatie. Redacteur: sterk aangeraden om vooral ook de Algemene Leden Vergaderingen te bezoeken.
Hoe kijk je aan tegen de jeugd?
Danny is van mening dat de taken een
stuk beter verdeeld kunnen en moeten
worden. In ieders belang, vele handen
maken licht(er) werk. Initiatieven worden soms onvoldoende opgepakt. Hij
had zelf wel eens aangegeven bij catchertraining te willen helpen. Niet van
de grond gekomen. Hij is nog steeds beschikbaar. Pitchertrainingen zijn er mis-

schien ook niet voldoende.
Redacteur: ik zou net als volgens mij
Danny ook graag intensieve veelvuldige
slagtrainingen en looptrainingen zien.
Want vooral door beter te gaan slaan en
"aanvallend spel" worden spelers enthousiast over honkbal en softbal. Beter
fielden en gooien zorgt natuurlijk ook
voor veel meer spelplezier.
Danny is een absolute voorstander van
werving van jeugdspelers. Het is z.i. onzinnig om hier een rem op te zetten met
het argument dat er geen kader is. Dan
maken we maar kader..... Meer leden,
zegt hij, zou ook onze positie richting de
gemeente versterken.
Wat verder nog?
HSB1 mag volgend jaar deelnemen aan
het Europacuptoernooi (in Denemarken?). Er is in ieder geval een uitnodiging voor Adegeest via de KNBSB (de
Bond dus). Het is verder o.a. een centenkwestie. Er mogen drie gastspelers
meedoen. Dat is wel nodig want er worden in één week maar even 16 wedstrijden gespeeld. Pioniers (Hoofddorp),
DVH (Amstelveen), Diamonds
(Nieuwegein) en Quick (Amersfoort) zijn
mogelijke andere deelnemers uit Nederland. Adegeest zal volgens Danny geen
topper zijn tijdens het toernooi. Maar naar zijn mening
moeten toch wel diverse wedstrijden gewonnen kunnen
worden.
In het dagelijks leven is Danny toxicoloog bij Astellas, een
farmaceutisch bedrijf in Leiden. Daar werkt hij aan de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Hij is 42 jaar,
getrouwd met Monique en
heeft twee kinderen. Zijn
zoon Noam speelt bij de pupillen van Blue Birds in Delft (!).
Ben Niemeijer
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ADEGEEST KAMPIOEN BREEDTESPORT HONKBAL

Sinds zondag 28 september mag
Adegeest zich Nederlands kampioen
honkbal breedtesport 2014 noemen.
Hierbij gaat het om het niveau direct onder de Hoofdklasse en Overgangsklasse. Dit laatste is het Topsportniveau met o.a. drie resp. twee
wedstrijden per week (in plaats van
één). Zoals bekend heeft Adegeest
kortgeleden afgezien van het spelen
van promotiewedstrijden voor de
Overgangsklasse. De voornaamste
redenen waren het relatief kleine
veld (niet aanvaardbaar voor de
Bond) en de onvoldoende
breedte van het team.
Op het (neutrale) terrein van
Alphians in Alphen aan de Rijn
hebben het reserveteam van
RCH Pinguins uit Heemstede
en Adegeest felle strijd gevoerd om de hierboven vermelde titel. Deze twee teams
waren ieder kampioen geworden in de beide Eerste klassen. RCH had 20 wedstrijden
gewonnen zonder één verliespartij. Adegeest had in de an-

dere afdeling veertien wedstrijden gewonnen maar er ook vier verloren. De
krachtsverschillen bleken van het begin af
aan klein. RCH had diverse spelers met
ervaring in de Hoofdklasse meegebracht,
van wie met name ook startende werper
Al Morales. Ook Adegeest heeft enkele
spelers met ervaring in of nabij de hoofdklasse. Uiteindelijk won Adegeest de aantrekkelijke wedstrijd met 2-0, dankzij
punten in de vijfde en zesde slagbeurt.
Eén van de uitblinkers aan Adegeestzijde
was opnieuw werper Niels Harteveld. Hij
stond de sterke RCH-slagploeg maar drie
honkslagen toe. Getuige zijn (maar) twee
maal drie slag hadden zijn veldspelers erg
veel te doen, wat de wedstrijd overigens
alleen maar interessanter maakte. Er werden aan de zijde van Adegeest slechts
twee fouten gemaakt. Opvallend in de defensie van Adegeest was ook tweede
honkman "Tony" Gulickx. Hij liet een
reeks van goede acties zien. Adegeest
was aanmerkelijk succesvoller aan slag
dan RCH Pinguins. Want de Voorschotenaren hadden elf honkslagen tegenover RCH
(Vervolg op pagina 10)
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Competitieresultaten 2014 HONKBAL
Honkbal Heren 1

Honkbal Heren 2

Honkbal Junioren 1

Honkbal Junioren 2

Honkbal Aspiranten

Honkbal Pupillen

HONKBAL DOODT CHIHUAHUA
MEPPEL (ANP) - Een goed geraakte honkbal heeft een chihuahua het
leven gekost. Het hondje werd uitgelaten in de buurt van het veld van
honkbalclub Blue Devils uit Meppel en kreeg de bal precies op zijn kop.
Het dier was op slag dood. Een speler uit het eerste elftal sloeg tij-

dens de training een homerun. De bal vloog over de 2 meter hoge hekken heen en
kwam 120 meter verder op de chihuahua terecht. Het bestuur van de honkbalclub
betreurt de gebeurtenis zeer, zo liet de voorzitter donderdag in de Meppeler Courant
weten. Het is volgens hem nooit eerder voorgekomen dat een mens of dier buiten de
hekken van de club is geraakt. De club is verzekerd en zal een regeling treffen met
het baasje van de hond. (bron: De Stentor)

ADEGEEST KAMPIOEN BREEDTESPORT HONKBAL

(Vervolg van pagina 8)

dus maar drie. RCH speelde overigens
wel foutloos. Uitblinker aan slag bij Adegeest was Sape Wagenaar ("man of the
match") met drie honkslagen. Twee
"ongrijpbare klappen" hadden Tony Gulickx, Sil Wagenaar en Maarten Lut. Deze laatste had ook een binnengeslagen
punt (RBI). Adegeest incasseerde
slechts vijf maal drie slag. Na afloop van
de wedstrijd werd door een KNBSBvertegenwoordiger aan het dolenthousi-

HH1 op het veld bij de Alphians.

aste Adegeestteam de kampioenschapsbeker uitgereikt. De supportersschare was
uiteraard ook heel tevreden en liet dit ook
ook blijken.
RCH-coach Robin Bakker was natuurlijk
met zijn team teleurgesteld maar noemde
Adegeest de terechte winnaar.
Aangenomen mag worden dat coach Toy
Francisco van Adegeest aanmerkelijk tevredener naar huis is gegaan.
(Bron: Groot Voorschoten/weekkrant)
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Batting STATS HONKBAL Heren 1
Name

G

PA

AB

R

H

1B

2B

3B

HR

RBI

BB

SO

SB

AVG

OBP

Sape Wagenaar

19

96

83

31

46

26

12

0

8

41

9

11

2

0.554

0.594

Xavier Bolk

2

5

4

2

2

2

0

0

0

0

1

0

0

0.500

0.600

Roy Volwater

17

73

64

17

30

25

3

1

1

20

9

5

3

0.469

0.534

Michiel Gulickx

18

95

86

31

37

29

2

2

1

24

8

4

11

0.430

0.474

Roy Harteveld

13

64

50

10

19

15

2

0

2

17

10

1

0

0.380

0.453

Marcel Faas

12

56

46

13

17

13

4

0

0

6

8

3

0

0.370

0.464

Sil Wagenaar

19

95

77

21

27

16

7

1

3

31

12

15

0

0.351

0.453

Axel Schutte

3

14

12

1

4

3

1

0

0

2

2

2

0

0.333

0.429

Niels Harteveld

7

30

22

5

7

5

1

0

1

5

7

6

1

0.318

0.483

Michiel Pijnnaken

19

99

82

31

26

20

5

0

1

22

13

8

2

0.317

0.414

Maarten Lut

16

68

59

13

18

16

1

0

1

10

8

10

1

0.305

0.382

Jorn Baars

14

65

48

13

14

10

2

1

1

9

15

12

1

0.292

0.462

Rens Wegner
TOTALS

17
19

71
836

59
697

11
200

6
253

6
186

0
40

0
5

0
19

5
192

9
111

22
103

2
23

0.102
0.363

0.232
0.450

G Games (aantal wedstrijden)
PA Plate Appearances Aantal slagbeurten (vooral door vier wijd daalt het aantal slagbeurten dat telt voor het slaggemiddelde)
R Runs (gescoorde punten)
H = Hits. Honkslagen inclusief "extra honken"
1B, 2B en 3B (gewone honkslagen, twee- en driehonkslagen)
HR Homeruns
RBI Runs Batted In (binnengeslagen punten)
BB: Base on balls (4 wijd)
SO Strike outs (3 slag)
SB Stolen Bases (gestolen honken)
AVG Average, slaggemiddelde
OBP On Base Percentage (afgezet tegen PA het aantal keren op de honken, bijv. ook door fouten tegenpartij)

Pitching STATS HONKBAL Heren 1
Name
Axel Schutte
Duncan Van Der Voort
Niels Harteveld
Roy Harteveld
Xavier Bolk
TOTALS

IP
3.67
7.00
103.33
19.67
20.00
155.00

BF
16
32
424
99
107
688

R
0
4
33
13
22
76

ERA
0.00
1.29
2.18
5.03
7.20
3.25

BB
2
1
21
8
22
55

HR
0
0
2
2
2
6

G
1
2
16
5
8
19

W
0
1
11
3
0
15

L
0
0
2
0
2
4

SV
0
0
1
0
0
1

IP: Innnings Pitched (aantal innings als werper)
BF Batters Faced: aantal slagmensen tegenover zich
R: Runs (aantal punten tegen)
ERA: Earned Run Average (Verdiende punten tegen gemiddeld per 9 innings)
BB Bases on Balls: keren 4 wijd
HR: aantal homeruns tegen
G Games (aantal wedstrijden als werper)
W Wins (Gewonnen wedstrijden als werper)
L Losses (verloren wedstrijden als werper)
SV Saves. Aantal succesvolle wedstrijden als vervangende werper ("reddingen")
Totals: het totaalgemiddelde. Werpers met minder dan 3 gepitchte innings zijn niet vermeld. Hun cijfers ("stats") zijn
hier echter wel meegeteld.

Honkbal Heren 2. Slagwerk
PA

AB

OB

R

BB

SO

1B

2B

3B

HR

RBI

SB

OBP

A

Marco Kreeft

54

48

25

10

3

7

13

3

0

0

10

4

0,463

0,333

Menno Hoekstra

49

33

31

18

16

5

11

3

0

0

11

13

0,633

0,424

Maarten Pedroli

49

31

31

16

11

1

6

3

1

0

6

12

0,633

0,323

Axel Schutte

46

44

24

12

1

8

11

5

2

0

8

6

0,522

0,409

Arthur ’t Mannetje

43

32

18

5

8

8

5

3

0

0

9

1

0,419

0,250

Patrick Schneider

42

29

24

9

11

11

8

2

0

0

5

6

0,571

0,345

Remko Clasen

41

37

20

7

3

6

9

1

0

0

8

4

0,488

0,270

Robin George

40

37

17

7

2

10

9

2

0

0

3

7

0,425

0,297

Erik Hoogeveen

40

35

28

13

5

3

8

6

3

2

18

12

0,700

0,543

Jan Willem Severijnen

36

29

19

7

7

3

9

0

0

0

8

1

0,528

0,310

Gertjan de Jonge

33

28

17

8

2

3

10

2

0

0

7

7

0,515

0,429

Jose Carlos

27

23

10

4

4

3

4

0

0

0

4

0

0,370

0,174

Clenn Hogervorst

23

22

6

4

1

10

2

1

0

0

2

1

0,261

0,136

Vincent van Leeuwen

22

20

12

6

2

1

6

1

1

0

4

4

0,545

0,400

Stefan de Vries

9

7

4

3

1

1

1

1

0

0

1

1

0,444

0,286

Jari Janssen

3

2

3

0

1

0

2

0

0

0

1

1

1,000

1,000

Misha Hosman

4

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

Menno Krose

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,500

0,000

Paul Mulder

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1,000

--

Maarten Meijers

3

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,667

0,000

OB On base Aantal keren op de honken.
Zie voor betekenis verder HH1 stats op pag 11
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Honkbal pupillen. Wedstrijdverslag

Honkbal pupillen niet voor één gat te vangen
Het einde van het seizoen nadert met
rasse schreden. Kan het vlaggeschip
van Adegeest zich zonder Fons maar
met Tomas weer in de gelederen (terug
van een blessure) zich nog een keer
opladen voor haar laatste thuiswedstrijd tegen het altijd lastige Catch?
Teneinde onze jongens en meiden een
hart onder de riem te steken heeft Optimaal Op Orde (‘Maatwerk in persoonlijke dienstverlening’) zich bereid gevonden om de wedstrijdballen voor deze heuse “clash” te sponsoren. Toch
moeten we helaas constateren dat onze
pupillen wederom moeite hebben om
zich de slaap uit de ogen te wrijven. Of
heeft de inspanning voor de Grote
Clubactie toch zijn sporen nagelaten?
Feit is dat we in de eerste inning al snel
tegen een onnodige achterstand van 30 aankijken voordat we met gerichte
pitches en acties naar het eerste honk

de derde nul weten te maken. De eigen
slagbeurt verloopt ook al stroef maar door
slim stelen sleept onze snelle Sam het eerste punt binnen.
Tevreden wordt geconstateerd dat de
tweede en derde inning niets meer wordt
weggeven. Met loepzuiver pitcherswerk
van achtereenvolgens Yoshino en Brett komen we beter in ons spel terug en kruipen
door wederom een gestolen punt (Bjorn)
terug naar 2-3.
Vervolgens moeten we in de daaropvolgende inning toch weer toestaan dat
Catch, ondanks goed in- (Joppe!) en outfield spel van Adegeest, 2 punten uitloopt.
De pupillen hebben echter na de zomerstop laten zien dat zij het slaan niet verleerd zijn. Zij trekken in hun slagbeurt de
stand dan ook weer gelijk naar 5-5. De homerun van Maurits kan niet op een beter
moment vallen!
(Vervolg op pagina 15)
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Hpup. Wedstrijdverslag
(Vervolg van pagina 14)

In de vijfde en tevens laatste inning
stijgt de spanning naar een absoluut
hoogtepunt. De eerste slagman van
Catch weet een punt te stelen en
daarmee extra druk te zetten op de
thuisploeg. Toch laten we ons niet
gek maken. Conner weet de ballen op
het derde honk voor zich te houden
terwijl Maurits, met 1 loper op de honken, de ballen prima achter de plaat
blokt.
Uiteindelijk is de derde nul een feit en
mag Myrthe zich opmaken voor haar
derde slagbeurt. Waar ze eerder in de
wedstrijd niet op de honken wist te
komen kan ze ditmaal met een gerichte honkslag direct profiteren van een
misser in de Catch defensie waardoor
ze zelfs op het 3e honk terecht komt.
Deze buitenkans, plus het feit dat we
nog geen nullen tegen hebben, krikt
het zelfvertrouwen van de pupillen
verder omhoog. Een verkeerd geblokte bal van de tegenstander leidt alvast
de gelijkmaker in waarna het spel tussen werper en onze volgende slagman
met gespannen ogen gevolgd wordt.
Met vier wijd mag uiteindelijk onze
coach Martin een bal opgooien. Om
het niet te makkelijk te maken blijft
hij bij een bovenhandse worp. Hoewel
deze niet perfekt boven de plaat aankomt horen we toch het prachtige geluid van aluminium klinken. Waar zal
deze bal terecht komen?
Het blijkt geen hoge bal te zijn maar
uiteindelijk verdwijnt deze laag tussen
de buitenvelders in waarna Sam zijn
bekende turbo aanzet. Met een uiterste inspanning gokt hij voor de ultieme sensatie en komt net op tijd over
de thuisplaat waarbij hij het winnende
punt binnenhaalt. De zege is een feit
en het publiek uitzinnig!
John Beliën.

Verjaardagspartijtje Julia Sepers
Op zaterdag 6 september is er een partijtje
gegeven op Adegeest.
De jarige die het partijtje gaf was Julia Sepers. In totaal waren er 15 kinderen die
mee deden met dit leuke partijtje. Het was
erg gezellig en ook erg leerzaam. In het
partijtje werd aandacht gegeven aan de basisbeginselen van het honk- en softbal.
Hierbij kun je denken aan fielden en gooien
van de bal maar ook aan honklopen en
slaan. Het partijtje werd begeleid door Tom
Stapper en Zoë van Santen die ook erg veel
lol beleefd hebben aan het verzorgen van
het partijtje. Na het partijtje was er nog
even ruimte om lekker in het clubhuis te
chillen en bij te komen. De kinderen waren
uitgeput en Julia kon terug kijken op een
vermoeiend maar zeer geslaagd partijtje.
Ze was een echte jarige jet!
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Beeball Majors in beeld….

Trainingen Rookie-Beeballers
Voor de meeste onder ons betekent het
einde van het seizoen ook een periode
van geen trainingen, maar niet voor de
beeballers. Die blijven deze winter namelijk lekker door trainen. Mogelijk gemaakt door de ouders kunnen ze in een
zaal op zondagen trainen om zo top fit
te blijven voor het volgende seizoen. Dit
goede initiatief van de ouders word door
de kinderen in dank af genomen, want
die kunnen nu hun wekelijkse bezigheid
ook in de winter voortzetten.
Ouders bedankt!!
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Cartridges en Telefoons
Wij verzoeken iedereen die lege cartridges of oude mobiele telefoons heeft
deze in de grote kartonnen doos te
doen in de kantine. De vergoeding die
de vereniging hiervoor krijgt komt ten
goede aan een elektronisch scorebord!!!

Papiercontainers
Er zijn op de Adegeest accommodatie
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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Kopij is welkom op:
slag@hsv-adegeest.nl

Sponsormogelijkheden
Honk- en softbalvereniging HSVAdegeest 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 HSVAdegeest 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.
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
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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.

CONTACTGEGEVENS:
h.s.v ADEGEEST, Voorschoten (254) Nr. KvK V 447268 Leiden
Opgericht: HB/SB/HSB: 17-02-1986
Voorzitter : P. Verkerk, voorzitter@hsv-adegeest.nl
Penningmeester : R. Sepers, penningmeester@hsv-adegeest.nl
Secr. Alg : T.J. v/d Veen, 06-11238968, secretaris@hsv-adegeest.nl
Wedstr.Secr. HB :
Mw. I. Claproth, 071-5323956, 06-30379221, wedstrijdsecr-hb@hsv-adegeest.nl
Wedstr. Secr. SB :
Mw. M. Duk, 06-28625433, mduk.sbsec.hsva@gmail.com
BeeBall :
Mw. I. Claproth, 071-5323956, 06-30379221, wedstrijdsecr-hb@hsv-adegeest.nl
Redactieadres : Correspondentieadres
Consul :

VACANT

Tel. kantine : 071-5720722
Website : www.hsv-adegeest.nl
Alle correspondentie naar : Postbus 137, 2250 AC Voorschoten
Veld:Van Beethovenlaan 137, 2253 BH Voorschoten, Zuid-Holland
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).
Lichtinstallatie en jaar van keuring: geen
Dispensatie: geen
Veld naam: Softbal
Veld nummer: 2
Max speelniveau: Overgangsklasse
Grondregel: geen
Lichtinstallatie en jaar van keuring: ja 2008
Dispensatie: combinatieveld
Veld naam: Jeugd honkbal
Veld nummer: 2
Max speelniveau: 1e klasse
Grondregel: geen
Lichtinstallatie en jaar van keuring: ja 2008
Dispensatie: combinatieveld
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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 overshirt 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: marian.stapper@gmail.com.
Zij maakt dan een afspraak met je om te passen.
Via de site is er ook de mogelijkheid om een vraag te stellen.
Prijslijst pakkenverkoop Adegeest 2014
Ondershirt jeugd
Ondershirt senioren
Riem
Sokken
Petten
Sunvisor blauw
Korte blauwe broek (softbal)
Grijze broeken (op bestelling)

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

Verkopen uitsluitend tegen contante betaling.

Rugby British School Netherlands
Vanaf oktober delen we ons Softbalveld
met de Rugbyvereniging BSN (British
School Netherlands). BSN gaat doordeweeks op het achterste deel van het
softbalveld trainen en in de weekenden vinden er wedstrijden plaats. Ook gaan ze
gebruik maken van onze kantine. Er is vrijwel geen overlap in de periode dat de BSN
het veld gebruikt en dat wij er op spelen. Over de kwaliteit van het veld zijn goede
afspraken gemaakt. Het gebruik van BSN levert de vereniging een mooie bijdrage
aan de verenigingskas op. (wil je meer weten over BSN check hun website:)
http://www.bsnrugby.nl

