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Uit de bestuurskamer
Beste leden,
Met genoegen richt ik mij tot u als voorzitter van HSV Adegeest. Dit jaar is het alweer dertig jaar geleden dat deze honk- en
softbalclub te Voorschoten is opgericht.
Dat is natuurlijk reden genoeg voor een
klein feestje. Er is een lustrumcommissie
opgericht die alweer diverse vergaderingen
achter de rug heeft
over hoe dit jubileumjaar te vieren.
Te zijner tijd zal op
de bekende kanalen nadere informatie worden gegeven over de lustrumactiviteiten.
Eind vorig jaar is door de inzet van Dhr.
Wilbur Zitman gestart met de verkoop van
champagne. De omzet van deze verkoop
kwam geheel ten goede aan onze vereniging. Dit was het startsein om meerdere
sponsors binnen te halen. Door sponsoring
van velen werd het mogelijk ons clubgebouw op te frissen om zo weer wat jaartjes
verder te kunnen.

ALV
9 Mei 2016.

Wij zijn Wilbur Zitman en onze sponsors
zeer erkentelijk. Het bestuur stelt zich voor
de kantine op 16 of 17 april 2016 met onze leden te openen (u krijgt hier bericht
over op de website!!) en op een later tijdstip een sponsorbijeenkomst te organiseren
ten tijde van een leuke wedstrijd op het
softbalveld. Dan hopen wij natuurlijk op
zonnig weer, een lekker biertje, leuke hapjes en een groot applaus voor onze sponsors.
Het is anno 2016 helaas niet meer geheel
vanzelfsprekend dat leden vrijwillig taken
op zich nemen om zo de noodzakelijk uit te
voeren werkzaamheden te verrichten. Toch
is het noodzakelijk dat wij met elkaar taken
op ons nemen om de vereniging een gezonde toekomst te geven.
Met klem verzoeken wij u dan ook om u aan
te melden voor ‘Daad bij woord’, te vinden
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Uit de bestuurskamer

Pakkenfonds Bericht

op de website: https://hsv-adegeest.nl/wp/? Het Pakkenfonds is met ingang van het seipage_id=1100
zoen 2016 bereikbaar op de eerste maandag
Denk hierbij aan hulp in de kantine, op orde in de maanden: februari-maart-april. Dit jaar
is dus alleen de eerste maandag van april, dat
houden van de keuken, schoonhouden van
de kleedkamers, het uitvoeren van klusjes in is 4 april het Pakkenfonds aanwezig van 19.00
– 20.30 uur.
en om het clubgebouw en onderhoud aan
het speelveld.
De enige mogelijkheid om zonder afspraak
langs te komen.
Verder willen wij graag aandacht vragen
voor onze speciaal ontworpen Adegeest tic- Daarnaast op afspraak via:
kets.
pakkenfonds@hsv-adegeest.nl
Deze sponsortickets kosten 25 euro en zijn
Let op: ook hier is de maandag in principe de
verkrijgbaar vanaf de opening van de kanti- aangewezen dag!
ne. Tickets kunnen worden gekocht door faNamens het Bestuur,
milies, bedrijven of een Adegeest team. De
Geert Kaldenhoven, Secretaris
opbrengst van de verkoop van deze tickets
wordt uiteraard gebruikt om de festiviteiten
van 30 jaar HSV Adegeest te financieren. Bij
sponsoring van zo’n ticket vindt naamvermelding plaats op de website gedurende het
hele lustrumjaar.
U kunt ook 25
euro overmaken
op rekening nummer NL 67 RABO
0155 0110 57
onder vermelding
van Adegeestticket van (naam
familie/bedrijf/
team).
Bij bedrijfssponsoring graag aangeven dat u een
nota wenst te
ontvangen
(bericht aan penningmeester@hsv
-adegeest.nl).
Het bestuur
Okke Kervers,
voorzitter
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Uit de bestuurskamer…..

Ons clubhuis, a home away from home!
wordt direct afgerekend conform het Britse
systeem “drankje halen is direct afrekenen ook al ben je 30 jaar stamgast”.
Er is een nieuw koffieapparaat aangeschaft
en de theezakjes zijn vervangen door
theesticks! Het koffieapparaat graag
schoon achterlaten, op de display wordt
precies aangegeven wat je moet doen.

Zoals hierboven gaat het clubhuis er helaas
niet uitzien, maar dromen mag altijd!
Graag wil ik enige zaken bespreken over de
gang van zaken in ons clubhuis.
Om met het negatieve maar te beginnen,
helaas heeft het bestuur moeten constateren
dat er voorraad is verdwenen uit het voorraadhok zonder dit af te rekenen. Om die reden is het voorraad hok afgesloten. Jammer
maar wel een feit.

Een nieuw fenomeen is in elk geval de aanschaf van een pinapparaat, contant geld hoef
je dus niet meer mee te nemen, een pinpas
natuurlijk wel!
Contant betalen blijft wel mogelijk!
Geen opschrijfbonnen meer aan de bar, alles

De toiletten hebben een opknapbeurt gehad, er is een Dyson handdroger, de papieren doekjes om je handen te drogen
zijn verleden tijd, dit is een goede besparing voor de vereniging!
Het assortiment flesjes
is voor het grootste
deel vervangen door
blik, alleen bier-waterwijn is nog in flesvorm
verkrijgbaar. Er is een
blikkenpers aan de
muur bevestigd, blikjes
persen en in de zak. Er
komt nog een speciale
container om het blik
afval op te halen.
Het schildersbedrijf Zitman en Co bestaat
dit jaar 75 jaar. In het kader van dit lustrum heeft Wilbur Zitman besloten de kantine van HSV Adegeest op te knappen. Vele sponsoren hebben Wilbur Zitman financieel gesteund in zijn plan. Het clubhuis
wordt geschilderd, de vloer wordt geschuurd en opgeknapt, de bar wordt opgeknapt en de fotomuur wordt gemoderniseerd.
Om het clubhuis zo goed mogelijk schoon
te houden mogen de bezems niet meer
gebruikt worden (dat is alleen maar verplaatsen van stof en gravel), er staat een
professionele stofzuiger in de bestuurskamer, een gift van het schoonmaakbedrijf
Ziezo. De bezems w orden dus ook
weggehaald, daar hoef je niet meer naar
te zoeken.
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Uit de bestuurskamer…..
Bardienst betekent niet alleen verkoop doen maar
ook voorraad aanvullen en
de hygiëne in de toiletten
controleren en …………..
schoonmaken en aan het eind van de dienst
de kantine stofzuigen. Het zou erg fijn en
collegiaal zijn als alle leden die bardienst
draaien zich ook aan deze regels houden.

De vereniging dat zijn wij!
Geert Kaldenhoven, Secretaris

Honkbalweek Haarlem
De 28e editie komt er aan!
Mocht je het gemist hebben:
de Haarlemse Honkbalweek
heet voortaan de Honkbalweek Haarlem. Uiteraard
hoort er bij een nieuwe naam ook een
nieuw logo, een nieuwe website én een
nieuwe nieuwsbrief. Lees in deze nieuwe
leesbrief de laatste nieuwtjes over deze
editie.

75 jaar Meesterschap
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Lustrum… 30 jaar HSV Adegeest
Het is het jaar 2016. Dat betekent dat onze
club weer haar lustrum viert. Dit laten wij
natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij gaan.
Er zijn 4 gezellige mensen die dit jaar extra
bijzonder en leuk willen maken.
Deze mensen vormen

de lustrumcommissie:

Danielle,
Patrick,
Rianne,
Roos.
Dit viertal is al een
aantal maanden bezig met de voorbereidingen om dit jaar een
succes te maken. Er zijn verschillende activiteiten gepland:
23 april:
16 april:
16 mei:
4 juni:
11 juni:
8 juli:
10 september:
18 september:
September/Oktober:

Dart en Klaverjas toernooi.
Opening kantine (Bestuur)
Familietoernooi
Trainingsdag Jeugd
Pubquiz
Nachttoernooi
Eindfeest
Bedrijventoernooi (Aparte organisatie)
Grote Clubactie

Men kan zich voor de verschillende activiteiten inschrijven via
adegeestlustrum@gmail.com.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers om bijvoorbeeld bardienst te draaien, helpen
op te bouwen of om training te geven op de trainingsdag. Want zonder deze vrijwilligers kunnen wij deze niet tot een succes maken.
Dus geef je op, ook als vrijwilliger! Per activiteit zullen jullie
nog een losse uitnodiging ontvangen per mail.
Dus hou je mailbox goed in de gaten. Verderop in deze slag
vind je alvast de eerste uitnodiging.
Schrijf je snel in en je hoeft niets te missen van dit spektakel!

De lustrumcommissie.
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EVENEMENTENKALENDER ADEGEEST
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KAMP 2016

Wanneer het seizoen zijn intrede doet,
begint het voorzichtige geroezemoes
over hét aankomende jeugdkamp. Zij die
eerdere edities hebben meegemaakt,
zullen zich de fun en jolijt goed voor de
geest kunnen halen.
Van KRAKAKA tot het meenemen van
een diepzeebabeloeba, de inside-jokes
zijn alleen maar grappig als je erbij was. Een 60-tal leden zal het begrijpen als ik het
heb over de Britse bultrug of over het WindRoos-spel. Ongetwijfeld dingen waar u als
lezer nu benieuwd naar bent en die afgelopen maart de revue hebben gepasseerd op
het Jeugdkamp 2016.

Waar wij op vrijdag nog langs de 10 (huh
10? Jazeker, 'joééhoeeeee') windrichtingen
liepen, en de oudere jeugd later nog over
de hei, stonden we zaterdag ineens een intensieve ochtendgymnastiek te doen onder
leiding van de stagiair-sportcoördinator.
Want, immers mag op een sportkamp het
gedeelte 'sport' niet ontbreken. De zaterdag was gevuld met spellen en training onder begeleiding van de sportcoördinator, de
stagiar-sport-coördinator en overige lieftallige leiding . Een goed moment om het over
die laatst genoemde groep te hebben, want
zonder alle leuke en lieve leiding die weer
mee zijn gegaan was dit kamp niet zo enorm
gaaf geweest. Immers, álles voor de kinderen.
Het mengen en mixen van de diverse leeftijdsgroepen die onze vereniging rijk is, bleek
dit jaar ook weer een succes. Vriendschappen, bondgenoten, en het allerbelangrijkste,
teamgenoten leerde elkaar en de rest van de
aanwezige leden beter kennen. Tóch wel een
van de belangrijkste redenen om mee op
kamp te gaan; het is zo ontzettend gezellig.
Na een heerlijk 'Pirates diner', bereid door
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KAMP 2016

onze enige echte kokkies, werd er een 3Dbingo, muziekquiz en heuze disco gehouden.
Overigens ook nog een oneindig applaus
voor de kokkies die ervoor hebben gezorgd
dat alle buikjes gedurende het weekend gevuld werden.
Op zondag werd nog een laatste dobbelsteen gegooid, de kamers aangeveegd en
werd de groep heelhuids ( maar wel heel
moe, zoals het hoort) weer op thuishaven
afgeleverd.

Wie nog twijfelt aan deelname
aan kamp volgend jaar, kan
vanaf nu eens voorzichtig informeren naar de mogelijkheden
en of het wel écht zo tof was als
hierboven reeds beschreven.
Terugkijkend op een heel leuk
en fijn kamp, zegt de kampcommissie:' Tot volgend jaar!'

Meer foto’s op de website!
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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 2e 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. Vooralsnog wordt eerst het bestaande clubhuis zo goed mogelijk in
stand gehouden, totdat financiële middelen er zijn voor vervanging.
Dit 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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SPELREGELBEWIJS

Honkballers en softbalsters beheersen de regels.

Sportiviteit en respect bevorderen; NOC*NSF en de
sportbonden trekken hierin gezamenlijk op. Een van
de belangrijkste hulpmiddelen hierbij is het vergroten
van de spelregelkennis. Om deze kennis onder de
sporters te bevorderen, is er de introductie van
‘Masterz’. Masterz
Masterz is inzetbaar voor meerdere sporten. Natuurlijk ook voor het honkbal en softbal. Via deze officiële
KNBSB-site leren jeugdspelers (en alle andere honkballers en softbalsters) op een aantrekkelijke én effectieve manier de spelregels beter begrijpen. Dit leidt uiteindelijk tot het spelregelbewijs.
Met hulp van deze site leren honkballers en softbalsters, al van jongs af aan, ook de regels
beter accepteren en juist toe te passen tijdens de wedstrijd. Dit leidt tot meer begrip voor
de beslissingen van de scheidsrechter. Bovendien brengt het beheersen van de regels voor
hun team de winst dichter bij!
Wat kan je vinden op de site van www.honkbal-softbalmasterz.nl?
Op deze site vind je de spelregels van het honkbal en softbal in heldere taal. Je vindt er uitleg over de tien belangrijkste spelsituaties. Je kunt er oefentoetsen maken zoveel als je
wilt. Je ziet veel herkenbare voorbeelden die de regels verduidelijken. Bestuurders en trainers/coaches vinden er extra informatie, tools en ander materiaal om hun leden net dat extra zetje te geven op weg naar hun spelregelbewijs.
De invoering van het spelregelbewijs is een van de maatregelen uit het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’. Vanaf het seizoen 2016 zijn alle spelers in de leeftijd van 14 tot en
met 16 jaar verplicht het spelregelbewijs te halen.
Toepassen van de regels
Samen - de KNBSB en de verenigingen - helpen we jeugdspelers om hun spelregelbewijs te
halen. Dat begint natuurlijk met het helpen om de spelregels onder de knie te krijgen. De
spelers zelf kunnen op deze site naar hartenlust lezen, kijken en oefenen. Ondertussen
staat de honkbal en softbalbond het verenigingsbestuur, de wedstrijdsecretaris en de trainer-coaches bij met praktische informatie, tools en hulpmiddelen. Zoals bijvoorbeeld een
handleiding voor de wedstrijdsecretaris, een clubtoets voor tijdens de spelregelavond en
oefenmateriaal die trainers/coaches kunnen toepassen tijdens de training. Het is te vinden
in bijgaand downloadcentrum.
Samen kunnen we jeugdspelers optimaal instrueren, informeren en motiveren!
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OV E R A D E G E E S T

C O N TA C TG E G E V E N S

Adegeest is een vereniging van zo’n 200

h.s.v ADEGEEST, Voorschoten
Nr. KvK V 4047268

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.

Opgericht: HB/SB/HSB: 17-02-1986
Voorzitter: Okke Kervers,
Email: voorzitter@hsv-adegeest.nl
Penningmeester: Odette Paauwe:
Email: penningmeester@hsv-adegeest.nl
Secretaris Alg. zaken : Geert Kaldenhoven:
Email: secretaris@hsv-adegeest.nl

Wilt u een keer een wedstrijd meema-

Wedstrijd Secretaris Honkbal :

ken? Deze vinden meestal plaats op vrijdag, zaterdag en zondag. (zie ook websi-

Mw. I. Claproth, 071-5323956, 0630379221, wedstrijdsecr-hb@hsvadegeest.nl

te). Wilt u een training meemaken, of

Wedstrijd Secretaris Softbal :

misschien zelfs een keer meedoen? Kom

Mw. M. Duk, 06-28625433,
mduk.sbsec.hsva@gmail.com

dan langs op een doordeweekse
avond. Kom gerust de sfeer eens proeven in ons clubgebouw “Volle Bak”.
bent van harte uitgenodigd.

U

Wedstrijd Secretaris Beeball :
Mw. I. Claproth, 071-5323956, 0630379221, wedstrijdsecr-hb@hsvadegeest.nl
Redactieadres : Correspondentieadres
Consul : –
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

MAILADRESSEN

Grondregels (update 18-04-2014)

beeball-major@hsv-adegeest.nl
evenementen@hsv-adegeest.nl
facilitair@hsv-adegeest.nl
kantine@hsv-adegeest.nl
meetrainen@hsv-adegeest.nl
pakkenfonds@hsv-adegeest.nl
penningmeester@hsv-adegeest.nl
web-beheer@hsv-adegeest.nl
secretaris@hsv-adegeest.nl
slag@hsv-adegeest.nl
toernooi@hsv-adegeest.nl
voorzitter@hsv-adegeest.nl
wedstrijdsecr-hb@hsv-adegeest.nl
wedstrijdsecr-sb@hsv-adegeest.nl

Veld nummer: 1

Veld naam: Honkbal
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
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PA K K E N F O N D S
‘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
Ook

zijn verplicht een Adegeest pet te dragen.

moeten zij het over shirt 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 Ilona Stoop . Zij maakt dan een afspraak met je om te passen.
Via de site is er ook de mogelijkheid om een vraag te stellen.
Of mail naar: pakkenfonds@hsv-adegeest.nl

COLOFON
Redactie:


—

Vormgeving & Layout:

Onno Stapper
Oplage: +/ - 200 (DL via internet)
Verschijnt +/ - 3x per jaar

Kopij is welkom op:
slag@hsv-adegeest.nl
Wie komt de redactie
versterken?
Na heel wat jaren de slag in elkaar gezet te hebben geeft Onno het stokje over aan de volgende.

Wie meldt zich aan?
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