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Koningsspelen 2014
HSV Adegeest heeft 25 april op de Koningspelen-dag 4 druk bezochte clinics gegeven aan scholieren van groepen 5 t/m 8 van scholen in Voorschoten. Onze clinics zijn
populair: na hockey en voetbal hebben de meeste kinderen ingetekend op onze clinics! Het was een groot succes!
Mooi weer en veel enthousiaste kinderen maakten kennis met o.a. fielden, hoge ballen vangen, slaan en estafette lopen langs de honken. Veel plezier gezien bij de kinderen, rode wangen van de inspanning en warmte en we hebben ook enige natuurtalenten gespot.... De clinics liepen soepel en werden uitstekende verzorgd door
Tom Stapper, Julia Elias, Piet
Pannen, Stuart Verkerk, Zoë
van Santen en later Mark de
Graaf en Pien Louwe Kooijmans. Dank aan jullie. En hopen dat we binnenkort nieuwe
kinderen mogen ontmoeten
bij onze trainingen. Alles met
elkaar een bijzonder geslaagde dag, waarbij we van een
aantal vakleerkrachten complimenten kregen.

Ingelaste ALV
Beste leden van Adegeest,
Langs deze weg willen wij jullie uitnodigen voor een Algemene ledenvergadering op 16 mei
a.s in het clubgebouw van Adegeest. Aanvang van de vergadering is 20.00h. en in ieder geval de volgende onderwerpen zullen worden besproken:

1. Gebruik van velden en de kantine door de rugbyvereniging BSN

2. Formele benoeming van Peter Verkerk als voorzitter van HSV Adegeest
3. Invulling bestuurstaken
4. Stand van zaken nieuwe huisvesting
De volledige agenda met benodigde achtergrondinformatie zal op korte termijn worden gemaild. Wij hopen jullie allemaal te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Tabe van der Veen
namens het bestuur van HSV Adegeest
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Jeugdkamp 7-8-9 maart 2014
Op vrijdag vertrokken we met een volle bus naar de
kamplocatie in Doornspijk. In de bus was het erg gezellig
en iedereen had er zin in. Na aankomst in Doornspijk
moesten we allemaal een willekeurige koffer uit de bus
pakken en naar binnen brengen. Nadat alle koffers binnen waren moest iedereen zijn/haar koffer naar de
slaapzalen brengen. Hierna gingen de junioren en de aspiranten naar de zandvlakte om een spel te spelen. Daar
stonden Gertjan en Rens in hun zwembroek ons op te
wachten. Eerst moesten we een vuurtje maken. In de
volgende opdracht was het de bedoeling dat we een toren gingen bouwen. Vervolgens moesten we op een balk
allemaal gebaren nadoen. De volgende opdracht die we
moesten doen was een kokosnoot openmaken zonder
gereedschap. Er werd verteld dat als je de kokosnoot
opengemaakt had dat er een boodschap in zou zitten.
Helaas was dit niet het geval en was het een grap.
Zaterdag ochtend werden we vrij vroeg gewekt door onze lieve kampleiding om te
gaan ontbijten. 's Middags gingen
we trainen en wedstrijdjes doen
tegen elkaar. Na afloop kregen we
een moment voor onszelf. Daarna
was het eten klaar. Na het eten
hadden alle junioren corvee. Dit
hield in dat je moest afwassen en
de tafels afnemen en de vloer vegen. Toen deze taken vervuld waren gingen we een quiz doen en
brak het feest los. De junioren en de aspiranten gingen een nachtwandeling maken.
De pupillen gingen een smokkelspel spelen. Daarna was het kindertjesbedtijd. Ze
hadden geen zin om te gaan slapen, maar na wat moeite lukte dit toch. Nadat de aspiranten en junioren terug waren van de nachtwandeling kregen we van de kampleiding te horen welk team buiten moest slapen. De "gelukkigen" waren de softbal junioren. Die waren niet heel blij.....
Zondagochtend, nadat we hadden gegeten,
moesten we onze koffers inpakken en de
slaapzalen schoonmaken. Nadat dit klusje
geklaard was gingen we het grote chaosspel spelen. In dat spel moest je geld verdienen en dan kon je dingen kopen. Toen
dat klaar was gingen we weer eten en
daarna gingen we naar huis met de bus.
Toen we aankwamen op Adegeest stonden
veel ouders te wachten op hun zeer vermoeide kinderen.
Kortom het was een zeer geslaagd kamp!

Groetjes Zoë.
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Koningsdag Slowpitch toernooi
(Van de redactie)
Op Zondag 27 April a.s. werd op de
velden van Adegeest een Mega slowpitch toernooi georganiseerd i.v.m. Koningsdag!! 8 van de beste slowpitch
teams in Nederland hebben hun kunsten vertoond en gestreden om de titel. Om 10:00 werd de eerste bal geworpen en spelen de hele dag door tot
ruim na 22:00 is er gespeeld.
We hebben droog weer gehad met ongeveer 16 graden, dit zijn prima softbal omstandigheden. Na afloop hebben
we met zijn allen genoten van een
drankje, BBQ en gezellig caribisch muziek.

Voorzitter
Peter Verk
erk en Cor
Pot komen
hoogte nem
polsen op het sl
owpitch to
ernooi.
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Slowpitch toernooi
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HH1 . . . Sterke onbekende Adegeest is niet bang
VOORSCHOTEN - Sommige spelers hoeft hij helemaal niets Door Hielke Biemond3 april 2014 19:00
te leren, anderen pikken aanwijzingen heel snel op. Het is
Toy Francisco al snel duidelijk geworden dat hij als coach
van Adegeest werkt met honkballers die jarenlang eigenlijk
onder hun niveau hebben gespeeld. Grote ambities zijn dan
ook gerechtvaardigd bij de naar de eerste klasse gepromoveerde Voorschotense vereniging.
Spelers met een verleden in de hoofdklasse, zoals Sil en Sape Wagenaar, zochten bij Adegeest bewust de luwte van het lagere niveau op. Lekker ongedwongen honkballen verkozen
zij boven veel trainingsarbeid en verre uitwedstrijden. Maar de ruime overwinningen gingen
uiteindelijk flink vervelen. Promoveren wilden zij onder één voorwaarde: de komst van een
coach. Speler Jorn Baars hoeft daardoor in wedstrijd niet langer de beslissingen te nemen.
Francisco: ,,Die jongens vonden het vervelend zelf de wissels te regelen en andere beslissingen te nemen die een wedstrijd kunnen beslissen. Vorig jaar vroegen ze me ook al om te komen. Toen kon ik niet, nu wel.’’
Slagploeg
De voormalig honkballer van het Leidse Keytown Hitters is al 44 jaar in de sport actief. Hij is
niet alleen gekomen om keuzes te maken. ,,Het is een heel goede slagploeg’’, heeft de op
Curaçao geboren coach gemerkt. Voormalig hoofdklassespeler en international Niels
Harteveld, die na een slepende blessure in Voorschoten ging spelen, is als pitcher één van de
belangrijkste wapens van Adegeest. Francisco: ,,In de tweede klasse hebben ze hun wedstrijden púúr op slagkracht gewonnen, met aanvallend honkbal. Een niveau hoger, moeten ze
technischer gaan spelen. We zullen heel veel goede pitchers tegenover ons krijgen. Dan kun
je niet altijd slaan. Daar hebben we in de winter op getraind.’’ De gretigheid is groot, de spelers zijn er aan toe. De promotie heeft het team op scherp gezet, merkt speler Michiel Pijnnaken. ,,We zullen eindelijk een beetje ons best moeten gaan doen op trainingen. Niet meer
een balletje slaan, een biertje drinken en naar huis. We moeten nu specifiek naar wedstrijden
gaan toewerken. Dat hebben we bij deze club niet eerder meegemaakt.’’ Doordat honkbal
een kleine sport is in Nederland, begint Francisco bepaald niet blanco aan het avontuur. Zo
had Pijnnaken hem op achtjarige leeftijd al eens als coach. ,,De meeste spelers heb ik zien
opgroeien’’, vertelt hij. ,,Ook van tegenstanders ken ik veel jongens. Dat is een voordeel.’’
Niveau
Toch zou hij wensen dat de sport meer
beoefenaars had. ,,Nu moeten we naar
Apeldoorn, Enschede en Meppel reizen
om tegenstanders te vinden van een
soortgelijk niveau.’’Zondag is WSB uit
Apeldoorn de tegenstander op de openingsdag van het nieuwe seizoen. ,,Daar
heb ik héél vroeger eens tegen gespeeldgespeeld’’, vertelt Pijnnaken. ,,Maar ik
heb geen idee hoe sterk dat team is.’’ Dat
maakt het lastig in te schatten hoe Adegeest zich verhoudt tot de onbekende tegenstanders in de eerste klasse. ,,Misschien is het een beetje grootspraak van mij, maar ik
ga voor een plaats in de top drie’’, verklaart de ambitieuze coach. ,,Qua slagkracht kunnen
we in deze klasse makkelijk meekomen.’’
Daar sluit Pijnnaken zich bij aan, ondanks de ogenschijnlijk iets te smalle selectie. ,,Als iedereen fit en scherp blijft, is dat geen probleem. Dan moeten we zeker kunnen meestrijden om
plaats drie, vier.’’ Máár, zegt Francisco: ,,Ik wil er niet aan denken dat onze pitcher Niels
Harteveld geblesseerd raakt. Dan hebben we wel een flink probleem.’’
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GESPREK MET NIEUWE TRAINER/COACH TOY FRANCISCO (HH1)
Toy is geboren op Curaçao. Heeft vier kinderen, twee "al wat ouder" en twee nog heel jong.
Hij woont met zijn gezin in Zoeterwoude. Hij heeft bij diverse clubs gespeeld. Honkbal doet
hij vanaf zijn 7e (een soort peanut?). Hier in Nederland heeft hij gespeeld bij Matchmakers
uit Wageningen (jeugd), Storks-Den Haag (junioren en senioren) en Scorpions/Arrows Den
Haag/Leiden.
Bij Scorpions honkbal is hij begonnen met zijn trainerscarrière. Eind jaren 70 al; Toy ziet er
een stuk jonger uit volgens mij. Hij vertelt dat hij in die tijd ook spelers en ex-spelers van
het latere Adegeest heeft getraind. Scorpions is op een bepaald moment opgegaan in The
Key Town Hitters. Samen met de families De Wind/Poulina en Van der Horst heeft hij aan de
wieg gestaan van Key Town Hitters. Hij zegt zelf de naam Key Town Hitters tijdens de oprichtingsvergadering te hebben verzonnen. De namen de Wind en van der Horst zijn trouwens ook goed bekend bij Adegeest! De sympathieke Milo de Wind is bij voorbeeld diverse
jaren een prima trainer/coach bij de jeugd geweest. Wim en Airin van der Horst waren nauw
betrokken bij de oprichting van HSV Adegeest, intussen ruim 25 jaar geleden.
Ook bij de Key Town Hitters heeft Toy honkbal gespeeld. Verder heeft hij daar de aspiranten
en Junioren A getraind. Naderhand heeft hij ook nog Dames I getraind. Hierna is hij ongeveer 5 jaar gestopt met honkbal en softbal. Hij kwam weer tevoorschijn toen een vriend en
oud-pupil hem vroegen om tijdelijk de dames van Volle Bak te trainen/coachen. Dat was in
1999. Ook heeft hij bij Volle Bak herensoftbal gespeeld, tot de "overgang" van Volle Bak
naar Adegeest (2010?). In die tijd maakte hij diverse promoties mee, tot aan de hoofdklasse toe.
Ik denk dat wij nog veel meer gaan horen van Toy en zijn mannen!

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.
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

Het Ronald Akkerman Familietoernooi 2014
Beste leden,
Het is bijna weer zo ver! 29 Mei
2014 wordt het jaarlijkse
familietoernooi georganiseerd.
Het belooft weer een gezellige
dag te worden. Inschrijven kan
tot 19 mei op:
toernooi@hsv-adegeest.nl
onder vermelding van familietoernooi 2014, je teamnaam
(maak er wat moois van) en de contactpersoon inclusief telefoon nummer. Er kunnen maximaal 12 teams meedoen. Je inschrijving is pas definitief als er betaald is.
De kosten bedragen €25,- per team. Betalen kan op rekening nr. NL67RABO0155011057 onder vermelding van “Familietoernooi 2014 en” de teamnaam.
In je team moeten minimaal 3 dames spelen en spelers moeten ouder zijn dan 12
jaar. Omdat het een gezelligheidstoernooi is, mogen er maximaal 4 actief spelende
spelers per team zijn.
Ook dit jaar zijn onze komische hamburger bakkers er weer. Er zullen ook belegde
broodjes te koop zijn. Op veler verzoek willen we dit jaar weer afsluiten met een
barbecue. Deelname aan de barbecue kost 7,50 per persoon.
Inschrijving voor de barbecue kan op hetzelfde emailadres en rekeningnummer onder vermelding van Teamnaam en het aantal personen. Allergieën en dieetwensen
(vegetarisch) graag ook even telefonisch doorgeven.
Je krijgt uiterlijk een week van tevoren aanvullende informatie van ons over het
wedstrijdschema, wedstrijdreglement en alles wat je verder moet weten. Mocht je
tussentijds vragen hebben mail dan naar bovenstaand adres of neem contact op met:
Marian Stapper.

We hopen op weer een fantastische dag!!
Marian Stapper
HSV-Adegeest
06-45096575
toernooi@hsv-adegeest.nl

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 of Mischa Lancel.
A.lancel@casema.nl
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.
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
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INFO@MINIGIGS.NL

-

06 14 79 24 99

INFO@MINIGIGS.NL

-

06 14 79 24 99

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

Colofon
Redactie:

Ben Niemeijer
Zoë van Santen
Tom Stapper
Reinier Sepers

Er zijn op de Adegeest accomodatie 2 grote metalen
Layout: ReppatsO
papiercontainers aanwezig. In deze containers kunOplage: +/- 200 (DL via internet)
nen alle leden (en niet-leden) hun papier storten.
Verschijnt +/- 4x per jaar
Hoe meer papier we als vereniging ophalen hoe meer
geld we hier voor krijgen. Dus neem allemaal je oud
Kopij is welkom op:
papier mee naar Adegeest en help hiermee de club.
Let wel op: Alleen de metalen containers zijn
slag@hsv-adegeest.nl
voor het papier, de plastic containers dus niet.

Over Adegeest
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. Met 16 teams
spelen we in de Nederlandse competitie van de KNBSB. 6 Honkbalteams, 7 Softbalteams en 3 Beeballteams. 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. (071 576 0722) 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. 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 commissieleden of neem
contact op met: de secretaris (email: secretaris@hsv-adegeest.nl)

INFO@MadeByMaus.nl

