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S L A G
Landelijke peanutdag Apeldoorn
Wij peanuts hadden ook dit jaar weer een landelijke peanutdag. Dit jaar werd hij gehouden
1
bij Robur ’58 in Apeldoorn. Het peanut team
van Adegeest ging vol goede moed naar deze
2
peanut dag in nieuwe shirts, gesponsord door
Joost Blonk en bedrukt door Dirk Koopman.
4
Helaas kon de peanutdag niet helemaal afgerond worden omdat het na een aantal wed3
strijdjes begon te onweren. Helaas werd het
dus afgelast. Alle deelnemers kregen een pre2&3
sentje en een groepsfoto. Het was wel weer heel erg gezellig. (Tom Stapper)
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PEANUTDAG ADEGEEST
Zondag 25 mei was het zover! De langverwachte Peanutdag van Adegeest
georganiseerd door het Jeugdbestuur stond die dag op het programma. Een
leuke dag vol met spelletjes stond op het punt om te beginnen toen behalve
de eerste Peanuts ook grote regendruppels binnen drupte. Gelukkig was het
eerste onderdeel binnen en zaten we lekker droog. Alle Peanuts gingen met
meegebrachte broertjes, zusje, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes
op de foto met de houten opper peanut van het
peanutveld. Nadat van iedereen een foto was gemaakt gingen we naar buiten voor de speurtocht. En gelukkig was het droog geworden!
Door veel verstop, geklauter en opdrachten was het een leuke en spannende speurtocht. Vooral de laatste opdracht was voor veel Peanuts erg spannend. Iedereen moest bij terugkomst Denise een zoentje geven. Bah! Nadat
Denise aardig wat smakkers of gekietel had ontvangen stond er binnen limonade en wat lekkers klaar.
Voordat we met de knuppels en peanutballen aan de slag gingen moest
ieder groepje hun yell laten horen die ze tijdens de speurtocht hadden
bedacht. Na de gezamenlijke warming-up werden er allerlei leuke honken softbalspelletjes gedaan begeleid door aspiranten en junioren. De
regendruppels maakten plaats voor zweetdruppels want er werd veel
gerend, gegooid, geslagen en gevangen.
Nadat alle Peanuts hard getraind hadden was het tijd voor misschien wel
het leukste en lekkerste onderdeel van de dag. Pannenkoeken! Voor veel Peanuts een wedstrijd om
zoveel mogelijk pannenkoeken te eten of een mooie stroopsnor van oor tot oor te maken. Maar ook
de begeleiders lieten zich de pannenkoeken goed smaken.
Alle 27 deelnemers aan deze gezellige ochtend en middag kregen aan het
eind van de dag na het wassen van de stroophanden een mooie peanutdag oorkonde met de foto van die ochtend erop! Een leuk aandenken aan
deze dag! Al met al was het een erg leuke en gezellige dag ondanks de
natte start. Hopelijk is Adegeest met deze geslaagde peanutdag een traditie rijker!
(Vincent van Leeuwen)
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HAARLEMSE HONKBAL WEEK

JEUGDBESTUUR

Afgelopen juli was weer de
Haarlemse honkbal week. Ook
dit jaar waren er weer top
teams die hun kunnen lieten
zien. De tribunes waren regelmatig geel blauw gekleurd.
Hoe wel het geel niet van de
zon kwam en de blauw niet
van de lucht was het toch
weer gezellig. Vele Adegeest
honkbal fans hebben de hele week zitten genieten, feesten en
juichen. Soms vergezeld door wat eendagsvliegen. De prestaties van het Nederlands team bleven een beetje achterwege,
maar dat drukte de pret niet. Ook de trouwe honkbal week
fans J. van Tuijl en S. van der Wel waren weer van de partij.
Als winnaar kwam uiteindelijk Amerika uit de bus. Nederland
eindigde als vijfde.

We zitten al bijna aan het einde van
het seizoen en daarom zijn we met
de laatste loodjes begonnen. Onze
eerst volgende activiteiten zijn dan
ook de vrijwilligers barbecue en het
eindfeest voor de jeugd.

KAMPIOENEN!!
Dames 1, Kampioen 2008
Met een nieuwe coach,
een grote selectie en een
frisse wind begon dames
1 van Adegeest dit jaar
weer aan de competitie.
Ons doel; Kampioen worden!!
Op 6-9-2008 gebeurde dit
dan ook. We hebben er
lang op moeten wachten…
we konden vlak na de zomerstop al kampioen worden, maar we
hielden het graag spannend (laten we dat er maar van maken,
ha..ha).

Voor het eerst wordt er dit jaar voor
de vrijwilligers een barbecue georganiseerd in plaats van een borrel.
Deze zal op 4 oktober gehouden
worden. Alle vrijwilligers zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging
ontvangen.
Omdat er nog geen feest voor de
jeugd gegeven is hebben we besloten om van het eind feest een knaller te maken. Dit jaar wordt het
feest gehouden op 11 oktober. Voor
de peanuts en pupillen zal het om
19.00 uur beginnen en om 21.00
uur weer afgelopen zijn. Daarna zijn
om 21.30 uur de aspiranten en junioren aan de beurt.
Jullie krijgen nog een uitnodiging en
daarop zal ook het thema bekend
gemaakt worden.
Wat het laatste is waar we ons mee
bezig houden is weer de grote club
actie. Hierover zullen de kinderen
informatie ontvangen. Het is de bedoeling dat het geld van de verkochte loten uiterlijk 11 oktober
wordt ingeleverd. Dus hopelijk tot
ziens op 4 of 11 oktober.

Tot het laatste weekend van de competitie moesten we nog 1
punt halen om kampioen te worden, zouden we alles verliezen,
zouden we gelijk komen te staan met de nummer 2; Sparta Feijenoord. Dit zou betekenen dat er een
nacompetitie plaats zou gaan vinden en ik denk dat Adegeest daarbij weinig kans zou gaan maken.

Gelukkig haalde we de winst binnen bij de eerste thuis wedstrijd tegen Zwijndrecht. Al in het begin
van de wedstrijd waren we allen ontspannen en vol goede moed om te gaan winnen. We hadden goed
veldwerk en ook aan slag lieten we weer een hoop zien. 3-0 was de uitslag van onze wedstrijd en het
feestje kon beginnen! Op naar de 2de klasse volgend jaar om te hopen dat we daar goed mee kunnen
draaien. Wat blijft het softballen toch een geweldig spelletje hè!
(Daniëlle Reinders)

VRIJWILLIGERS MARKT
Op 12, 13 en 14 september vindt in Voorschoten weer het jaarlijkse ‘Weekend van Voorschoten’
plaatst. Naast de vaste onderdelen als Open Monumentendag, Oldtimerdag en Muziekdag staat ook
weer de Vrijwilligersmarkt op het programma. Meer dan 60 vrijwilligersorganisaties presenteren zich
in de Voorstraat, Schoolstraat en op het Treubplein op zaterdag 13 september tussen 10.00 en 16.30
uur.
H.S.V. Adegeest is dit jaar ook weer van de partij met een kraam op de Voorstraat ter hoogte van
Restaurant de Blauwe Tram. Behalve veel informatie voor nieuwe leden en vrijwilligers zal er ook een
kleine slagkooi zijn waar in geslagen kan worden. Mocht je in de buurt zijn en graag aan alle Voorschotenaren laten zien hoe goed je kunt slaan kom dan langs! Het liefst in wedstrijdpak of Adegeesttrui. Hopelijk tot de 13de!
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Even voorstellen
Dit keer stelt de commissie zich aan jullie voor die vooral tijdens de winterstop en aan het begin van
het seizoen erg druk is: de technische commissie. De technische commissie is binnen Adegeest o.a.
verantwoordelijk (want het is erg veel om op te noemen) voor het maken van de teamindelingen, in
welke competitie die teams spelen, het vinden van trainers en coaches, het indelen van de scheidsrechters en natuurlijk het technisch beleid. Ook de zaaltrainingen en de buitentrainingen delen wij in. Verder zijn wij contactpersoon voor spelers, ouders, trainers en coaches. Voor opleidingen met betrekking
tot honk- en softbal kun je ook bij ons terecht. De commissie bestaat uit 5 personen en er schuift altijd
iemand van het bestuur aan. Ieder commissie lid heeft zijn eigen afdeling waar hij of zij verantwoordelijk en contactpersoon voor is maar besluiten worden met zijn allen genomen. Als je vragen of ideeën
hebt aarzel niet en neem contact op met een van onderstaande personen. We kunnen je dan bijvoorbeeld uitnodigen op een
van onze vergaderingen
om over dat
onderwerp te
praten.
Contact:
tc@hsvKirsten v LeeuMenno
Joyce Bijl
Frank Reinders
Harry Hen(bestuur)
adegeest.nl
wen
Hoekstra
richs
David van Veen

KAMPIOENEN!!
Honkbal Heren 1 haalt overtuigend het kampioenschap
binnen! Na twee keer op rij het net niet gehaald te hebben (2x
een 2e plaats), is het dit jaar dan toch eindelijk gelukt… Heren 1
is kampioen geworden in de 4e klasse E. Het team dat aangevoerd wordt door Jorn Baars besloot aan het begin van het seizoen dat 3 keer scheepsrecht is. Vanaf dat moment werd alles op
alles gezet om promotie naar de 3e klasse veilig te stellen. Met 2
ervaren oud-Adegeest spelers terug in de basis, werd tijdens de
oefenreeks reeds duidelijk dat een gooi naar het kampioenschap kon en moest worden gedaan. Een oefentoernooi tegen voornamelijk 2e klasse en een 3e klasse team werd gemakkelijk gewonnen. Door een efficiëntere trainingsopzet en een duidelijke positieverdeling binnen het team, werd vervolgens in de 1e buitentrainingen hard gewerkt om het team klaar te stomen voor de competitie met geduchte tegenstanders
als Twins 2, Storks, en Hellevoet Athletics. Dat dit het gewenste effect opleverde, bleek in competitie wedstrijden. In de eerste wedstrijd werd Blue Birds 2 werd met 10 punten verschil aan de kant gezet. Daarna
werd Twins 2, een andere titelkandidaat, op eigen veld met 11-5 verslagen. Door de combinatie van een
sterke pitching-crew in de vorm van starters Kevin en Elmer, en closer Tim en een aantal constante zwaargewichten aan slag (Sil, Jorn, “Tony”, en Marcel; slaggemiddeldes >0.450) werden vervolgens zeer grote
overwinningen behaald tegen Vlaardingen (16-1), Blue Birds 3 (33-5) en Zwijndrecht 2 (28-3). Geheel onverwacht bleef Ridderkerk Rowdies, met 1x gelijk spel als enige echt in het spoor van Heren 1 steken. De
uit-wedstrijd bij Rowdies zou waarschijnlijk bepalen wie er bovenaan de lijst zou staan aan het begin van
de zomerstop. Ondanks dat Adegeest in de laatste paar innings nog goed terug kwam, werd deze wedstrijd met 2 punten terecht in het voordeel van Rowdies beslist. Echter, Rowdies verloor vervolgens dure
punten tegen Blue Birds 2. Heren 1 ging dus op de 1e plaats de zomerstop in. Na de stop viel het doek definitief voor Rowdies. Heren 1 won wel zijn wedstrijden tegen zowel de lagergeklasseerde teams Zwijndrecht en Braves als ook tegen Storks. Rowdies daarentegen verloor van Twins en Blue Birds wat een achterstand van 3.5 wedstrijd opleverde op Adegeest met nog 3 wedstrijden voor Heren 1 voor de boeg.
Twins was nu naast Adegeest nog de enige resterende kandidaat voor de titel. In het weekend van 30 en
31 augustus, een weekend dat Adegeest zelf niet hoefde spelen, zorgde Twins ervoor dat Adegeest zich
kampioen mocht noemen… zij verloren van Blue Birds 2. Met nog 3 wedstrijden voor de boeg kan Heren 1
nu zonder stress het seizoen uitspelen en zich opmaken voor een leuke afsluiting van het seizoen. Het
kampioenschap zal gevierd worden met een grote BBQ voor iedereen die het Heren 1 team de laatste paar
jaar gesteund. Deze zal plaatsvinden op de laatste speeldag van Heren 1, 28 september. Alvorens lekker
te gaan BBQen, zullen de 2 kampioenen van dit seizoen, honkbal Heren 1 en softbal Dames 1, nog een
wedstrijd tegen elkaar softballen. Wij hopen dat er bij deze wedstrijd veel publiek aanwezig zal zijn om dit
seizoen zo feestelijk mogelijk te af te sluiten!
(Menno Hoekstra)
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HSV Adegeest op het internet:
Www.hsv-adegeest.nl

Geplande evenementen

DE CASTROOTJE GEBOREN

13 september Vrijwilligersmarkt Voorschoten

Maandag 4 augustus heeft Maurice
de Castro een broertje gekregen.
Hij woog 3480 g en heet Dennis
Bennet. Wij feliciteren de familie
met deze nieuwe aanwinst. De
grote vraag is nu wanneer wordt
hij ingeschreven als lid?

21 september Bedrijventoernooi
4 oktober
11 oktober

Vrijwilligers Barbeque
Einde seizoensfeest voor de jeugd

Sponsoren

Zoals iedereen weet is het heel moeilijk om
een blad als de slag te maken zonder geld. Om
deze reden zoeken wij sponsoren. Zou jij of jouw bedrijf sponsor willen worden van de slag stuur dan
een mailtje naar: slagadegeest@live.nl. Dan kunnen
er afspraken gemaakt worden over wat er gaat gebeuren en dan staat jouw bedrijf misschien wel al in
de volgende slag. Een sponsor worden van een evenement of team kan natuurlijk ook.
Kopij is welkom op:

slagadegeest@live.nl

Over Adegeest

Nieuwe leden
Thomas
Yannick
Kyra
Edwin
Dyanne
Laurens
Loek
Bram
Joris
Raul Nasbil
Mark
Karin

van der

de

Hendriks
Hendriks
Koopman
Hulst
Reidsma
Lancel
Wiebes
Wiebes
Wiebes
Almonte Acewedo
Graaf
Zandstra

De honk- en softbalvereniging Adegeest uit
Voorschoten is opgericht op 17 februari 1986.
Deze middelgrote en zeer gezellige vereniging
"Een van de krachtige punten van H.S.V. Adegeest is
speelt in Sportpark "Adegeest" in Voorschoten.
het feit dat de vereniging volledig draait op vrijwilli- Momenteel heeft de vereniging 13 teams. 5
gers. Zij vullen de besturen en commissies en zorgen hiervan spelen honkbal, 6 softbal, 1 peanutbal
dat er begeleiding is voor de teams. Dit alles leidt er en 1 recreanten team. Als je het leuk vindt om
toe dat er elk jaar weer gespeeld kan worden op de
een keer te komen kijken dan kan dat altijd.
velden en dat de kantine altijd open is tijdens wedOok bestaat er altijd de mogelijkheid om een
strijden om een hapje of drankje te nuttigen. Echpaar keer mee te trainen met een team als je
ter, vrijwilligers heb je nooit genoeg. Dus heb je in- geïnteresseerd bent om eventueel te komen
teresse om als vrijwilliger iets voor H.S.V. Adegeest spelen bij Adegeest. Voor vragen en/of verdete betekenen, meld je dan bij één van de betreffen- re informatie over de honk- en softbalvereniging Adegeest kan je altijd terecht bij het bede commissieleden of neem contact op met de sestuur. Je kan ook altijd even langskomen op de
cretaris, secretaris@hsv-adegeest.nl
accommodatie of bellen naar de kantine.
of technische commisie, TC@hsv-adegeest.nl
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