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Nieuwe redactie

Bedankt!

Jarenlang
hebben Marian en
Patrick samen de
SLAG gemaakt.
Door drukte, wie
herkent dat
tegenwoordig
niet, stoppen zij
met hun SLAGwerkzaamheden.
Wij bedanken Marian en Patrick voor
de vele SLAG’en die zij hebben
samengesteld.

Met veel enthousiasme nemen wij het redactie stokje over.
Wij zijn Henny en Nicky Groenewegen en zitten vol ideeën
waarmee we graag de SLAG willen vullen. Samen met de
ervaring en technische ondersteuning van Onno Stapper gaat
het vast helemaal goed komen.
Ook de lezers worden betrokken bij de SLAG, heel veel `
artikelen zullen namelijk over jullie gaan. De vrijwilligers, de
spelers, de ouders langs de kant, de sponsoren en iedereen die
op en bij de velden rondhangt. Bereid je dus voor op pittige
vragen en onverwachte paparazzi!
Als jullie leuke quote’s, grappige foto’s, mooie verhalen of bijzondere softbal-honkbal-beeball momenten willen delen, stuur
deze dan naar Adegeestslag@gmail.com

Martin & Sam Derogee

John & Brett Belien

Wist je dat er best wel veel
familieleden van Adegeest
lid zijn? In de komende
edities laten we ze voorbij
komen.

Ron, Nicky & Max Groenewegen

Lisanne & Mark de Graaf

Sebastiaan & Benjamin Wubben

Klusploeg

Om de velden netjes en bespeelbaar te
houden hebben we op Adegeest een
heuse klusploeg. Een paar sterke
mannen die de velden, kleedkamers en
kantine onderhouden. Helaas is het
materiaal waar ze mee moeten werken
oud en hebben ze daar regelmatig ruzie
mee. Vooral de
tractor en maaiers
zijn eigenlijk aan vervanging toe.
Des te dapper dat ze doorgaan en de
velden er keer op keer goed uitzien.
Goed werk mannen!

Knuppels van Besuyen

De Rijwielspecialist G. Besuyen verkoopt onder andere
fietsen van het merk Koga Miyata. Koga deelde onder de
fietsendealers honkbalknuppels uit als relatiegeschenk.
De honkbal aspiranten van Adegeest hebben deze
knuppels gekregen via Hans Borghart.
De jongens waren super blij mee en slaan er veel mee.
‘Zo, die slaat lekker!’ aldus een tevreden aspirant.

Pakkenfonds sportkleding

‘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 aanhebben.
Bij het pakkenfonds kan je alles voor het uniform
aanschaffen. Hiervoor kun je contact opnemen met
Danielle Schneider via 071 5763153/
danielle.schneider@casema.nl of met Marian Stapper
071 5769069/marian.stapper@zonnet.nl
Zij maken dan een afspraak met je.
Via de site is er ook de mogelijkheid om een vraag aan te
stellen.
Prijslijst pakkenverkoop Adegeest 2013
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.

Sponsoren

Henny Groenewegen
Nicky Groenewegen
Onno Stapper

Redactie
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