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Uit de bestuurskamer…..

Halverwege het seizoen….

Het seizoen is inmiddels al weer een goed eind op weg. Een mooi moment om eens bij enkele dingen stil te staan.
We zijn dit jaar gestart met 6 Honkbalteams, 7 Softbalteams en 2
Beeballteams. In de competitie doen de teams het over het algemeen
erg goed. Drie teams gaan aan kop in hun competitie: Softbal Dames
2, Honkbal Heren 1, Honkbal Junioren 1. Daarnaast staan Softbal Dames 1, Softbal Heren 1, 2 en 3, en Honkbal Aspiranten in de top 3
van hun competities. Als je meer wilt weten over de uitslagen van de
teams en de standen, kijk dan even op de website. (Je vindt daar ook
meer over het “drieslagvarken” van Softbal Dames 2).
Naast de trainingen en de wedstrijden heeft inmiddels al weer het Ronald Akkerman –familietoernooi plaatsgevonden. Veel dank aan de
organisatie en alle vrijwilligers. Er waren veel deelnemers en het was erg
gezellig. Aan het einde van het toernooi heb ik de traditie van knuppeltje
ronden mee mogen maken. -Knuppel verticaal op de grond. 10 rondjes
lopen om de knuppel, met je hoofd op de knuppel. Vervolgens 20 meter
rennen naar je estafettegenoot. Deze doet vervolgens hetzelfde -. Erg
grappig om mensen zigzaggend te zien lopen/vallen. (Kan overigens ook het bier zijn
geweest…)
We hebben twee commissies die activiteiten voor de Jeugdleden organiseren. Zo
hebben er al enkele feesten plaatsgevonden en volgen er binnenkort nog meer activiteiten. In de zomerstop worden er trainingen georganiseerd
voor de Jeugdleden. Op korte termijn wordt iedereen hierover geïnformeerd.
Van nature ben ikzelf meer een basketballer en fietser (recentelijk heb ik de Elfstedentocht
volbracht) dan een honk- of softballer. Om toch te ervaren hoe het spel wordt gespeeld ben
ik samen met een aantal ouders en oud-spelers van Adegeest en Volle Bak gestart met
SlowPitch. Dat was écht heel leuk. Na de zomerstop gaat SlowPitch binnen de vereniging
een vervolg krijgen, en ga ik zeker weer meedoen!
De nieuwe bestuursleden (waar ik er een van ben) kennen de vereniging eigenlijk pas een
half jaar. In de komende periode willen we met alle teams een gesprek hebben. We vinden
het belangrijk om van alle teams de ervaringen en wensen te horen. Van onze kant willen
we graag iedereen meenemen met de ontwikkelingen binnen de vereniging. Een belangrijk
thema zal zijn de financiële situatie van de vereniging en wat we er met ons allen aan gaan
doen. Voor nu wens ik iedereen mooie zomermaanden en veel spelplezier.
Peter Verkerk, Voorzitter

Rugby British School Netherlands
Vanaf oktober gaan we ons Softbalveld delen met de Rugbyvereniging
BSN (British School Netherlands).
BSN gaat doordeweeks op het achterste deel van het softbalveld 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/Club%20Information/Club%20Information.html)
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Gesprek met Debby Metz 29 juni 2014
Aanleiding tot het interviewtje was de overkomst van een
herenteam softbal en van een paar overgebleven dames
van het softbalteam van Volle Bak. De vereniging VB was
gevestigd in de Leidsehout in Leiden. De backstop staat er
nog steeds (vrijwel naast het atletiekcomplex). Velen van
Adegeest hebben daar tot een paar jaar geleden tegen VB
gesoftbald.
Debby is één van de dames die in 2009 naar Adegeest zijn
overgekomen van VB. Een aantal van de mannelijke spelers van wat ooit VB was tref je nu aan in HSB1.
Onlangs is er een initiatief geweest voor een slowpitch
wedstrijdje tussen oud Volle Bak en oud Adegeest spelers.
Idee is om dit vaker te organiseren, met een paar trainingsavonden eraan vooraf. Het was een gezellige middag op 31
mei, waarbij de nostalgische Volle Bak shirts uit de kast
konden worden gehaald. Debby is vast van plan de volgende keer aan een slowpitchwedstrijd mee te doen. Op 31
mei was zij helaas verhinderd. Haar teamgenoot Hélène Wilkens, eveneens ex-VB, deed wel mee. Net als
een paar van de heren van v/h Volle Bak.
In de kantine van Adegeest, in het gezelschap van twee kleine kinderen, vertelde Debby mij dat zij inmiddels bezig is met haar vierde club. Want na een overstap vanuit Curaçao is zij begonnen bij Holy
(Schiedam-Vlaardingen). Dat duurde 2 jaar. Vervolgens speelde zij 4 jaar bij Key Town Hitters en daarna
zo'n 15 jaar bij Volle Bak. Ik geloof dat laatste niet helemaal, want Debby ziende moet het wat korter zijn
geweest.... Als nette heer heb ik niet naar haar leeftijd gevraagd. Vanwege de komst van één van haar
kinderen heeft zij de beide eerste jaren bij Adegeest aan zich voorbij laten gaan.
Gevraagd naar positieve en ook negatieve ervaringen bij Adegeest gaf zij aan dat zij voor dames 1 niet
genoeg was. Dus ging zij in dames 2 spelen, met o.a. Hélène Wilkens, eveneens oud-VB zoals al gezegd.
Ook Barbara Haeseker is overgekomen van Volle Bak. Zij speelde pas een jaar bij Volle Bak. Daarvoor
speelde zij onder andere lange tijd bij Celeritas in Den Haag. Helaas waren er na dat jaar te weinig dames
over om bij Volle Bak te blijven. Nu spelen de dames weer bij elkaar in het tweede team van Adegeest.
Verder zegt Debby positief te denken over haar team en ook over Adegeest. Helaas kan zij als o.a. KLMstewardess (al 10 jaar) én moeder van 2 jonge kinderen het clubleven maar voor een klein deel meemaken. De afstand vanaf Leiden-Merenwijk werkt ook niet bevorderlijk.
Hélène, met wie SLAG eveneens contact heeft gehad, woont al jaren in Den Haag. Zij reist voor de vertrouwde gezichten toch liever naar Voorschoten, dan zich aan te sluiten bij een Haagse vereniging. Bij het
zien van het logo "de Volle Bak" op het clubhuis van Adegeest, verschijnt er steevast een glimlach op
haar gezicht.
De website ziet i.i.g. Debby maar weinig tot dusver (zij schijnt niet de enige te zijn). Debby's partner heeft
"helaas" andere sportinteresses. Het zou mooi zijn als hij ook zou softballen. Hélène's partner ijshockeyt.
Hun seizoenen sluiten naadloos op elkaar aan: de ijshockey competitie begint in oktober en de laatste
wedstrijd van het seizoen wordt in maart gespeeld. Zij hebben samen nog een hobby: catamaran zeilen.
Dat is soms wat lastiger te combineren met de wedstrijden in het weekend. Vooral als de windomstandigheden gunstig zijn...
Een teamsport is supergezellig, maar soms moeilijker te combineren met de zorg voor kleine kinderen. Beide dames zouden het daarom ideaal vinden als er op Adegeest een soort oppasmogelijkheid zou
zijn. Dat dat moeilijk haalbaar is, zien zij natuurlijk zelf ook wel in. Maar het valt door belanghebbende leden (M/V!) af en toe misschien toch wel te regelen.
Ik verwijs voor initiatieven naar Clubhonk/Gastenboek op onze website. Ik heb al een aantal kandidaten (ouders met kleintjes bedoel ik) voor ogen. Het mannetje van 2 1/2 week met achternaam Pijnnaken
dat afgelopen zondag met zijn moeder op het veld verscheen moet nog een tijdje groeien...
Ben Niemeijer

Meer foto’s op www.hsv-adegeest.nl

In totaal waren er 11 teams. Helaas zijn niet van alle teams teamfoto’s gemaakt
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Ronald Akkerman Familie toernooi
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Ronald Akkerman Familie toernooi

Pagina 6

Nederlands Dameshonkbalteam

Geslaagde oefenwedstrijd Nederlands
Dameshonkbalteam bij H.S.V. Adegeest

Foto: ReppatsO

Van 1 tot 7 september 2014 zal het Nederlands Dameshonkbalteam de eer van Nederland gaan verdedigen
tijdens de Women’s Baseball World Cup in Japan. In de
aanloop naar dit toernooi is het team bezig met een
reeks oefenwedstrijden tegen herenteams uitkomend in
de 3e en 4e klasse.
Zaterdag 24 mei mocht het 2e herenteam van H.S.V.
Adegeest, spelend in de 4e klasse G, in een zonnige ambiance thuis uitkomen tegen de Dames. Aangezien de
Dames eerder al gewonnen hadden van VUC Buffnuggles
en goed hadden gepresteerd tegen het team van Rooswijk werd van te voren rekening gehouden met een
spannende wedstrijd. Onder het toeziend oog van een
goed gevulde tribune werd om 14:30 uur begonnen met
de wedstrijd.
Na een wisselvallige start van pitcher Robin George kwam tweede slagvrouw Anouk
Vergunst als eerste op het honk voor de Dames. Echter een drieslag voor Jessica
Kroeskop en aansluitende goede aangooi van catcher
Misha Hosman op het 2e honk maakten een einde aan de
1e slagbeurt van de Dames. In de gelijkmakende slagbeurt van Adegeest werd al vrij snel duidelijk dat de pitching van de Dames nog een maatje te gemakkelijk was
voor heren 2. Na o.a. honkslagen van respectievelijk
Marco Kreeft, Menno Hoekstra en Maarten Pedroli stonden er 4 punten voor Adegeest op het scoreformulier aan
het eind van de 1e inning.
In de volgende innings kwamen de Dames wel tot scoren. Echter moet gezegd worden dat dit niet kwam door
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Nederlands Dameshonkbalteam
het goede slagwerk van de dames
- slechts 4 honkslagen in 7 innings
- maar eerder doordat de werpers
van Adegeest scherpte misten. Robin George, Axel Schutte, en Marco Kreeft gooiden gezamenlijk 9
keer 3-slag, 9 keer 4 wijd, en
raakten 3 slagvrouwen. Het veldwerk van Adegeest was echter zo
goed als foutloos, waardoor de
schade werd beperkt tot een totaal
van 8 punten voor de Dames.
Aan slag bleef Adegeest goed aanvallend spelen. Alle drie de
pitchers van de Dames werden stevig geraakt. Ondanks de mindere 3e en 4e innnings wist Adegeest in de totaal 6 slagbeurten
16 mensen over de thuisplaat te
krijgen. Uitblinkers aan de slag
waren Maarten Pedroli (3 uit 4
met 1x 3-honkslag en 2x 2honkslag), Arthur ’t Mannetje (3
uit 5; 2x 2-honkslag), en Menno
Hoekstra (2 uit 3; 1x 3honkslag). Daarnaast noteerden
ook Axel Schutte en Marco Kreeft
ook mooie 2-honkslagen en was
Patrick Schneider goed voor 3 binnengeslagen punten.
Na 6,5 inning werd bij een stand van 16-8 in het voordeel van
Adegeest de wedstrijd door de vakkundige scheidrechters Mark
Wiebes en Jack Schneider beëindigd. Zowel de spelers en speelsters als het publiek kunnen terugkijken op een geslaagd evenement. Wij wensen de Dames natuurlijk veel succes met hun verdere oefenperiode

en hopen op mooi resultaat in Japan.
Voor meer informatie over het Nederlands Dameshonkbalteam verwijzen wij jullie graag naar hun facebook pagina.
https://www.facebook.com/events/413340152140922/#!/womensbaseball.nl
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SLOWPITCHWEDSTRIJD BINNEN ADEGEEST
ALLEREERSTE ECHTE SLOWPITCHWEDSTRIJD BINNEN ADEGEEST
Op zaterdagmiddag 31 mei gebeurde het dan
eindelijk: binnen (zeg maar) Adegeestkring de
allereerste echte slowpitchwedstrijd. M en V dan
ook door elkaar. Volgens de regels van slowpitch gooiden de beide werpers met een flinke
boog. Er viel dan ook maar één keer drie slag.

Dat gebeurde nadat de scheidsrechter de slagman had "gewaarschuwd" dat hij een bepaalde worp wel als een slagbal beoordeelde en de
slagman blijkbaar zelf niet. Daarna volgde
vrijwel dezelfde worp...
De teams werden gevormd door oud-leden,
door wat ouders van jeugdleden en door enkele actieve leden. Plus de jeugdige dochter van
één van de speelsters. Eén van de teams had
hoofdzakelijk een Volle Bak-achtergrond. En
dat was zichtbaar aan de uniformen. Opvallend
was dat het spel erg vlot ging, want er werden
na al dan niet harde klappen veel snelle nullen
gemaakt in het binnen- en buitenveld. In ongeveer anderhalf uur (na een ruime warming-up)
werden dan ook 8 volle innings gespeeld. Het
voert te ver om hier alle namen op te noemen.
Wel waren er veel bekende gezichten. Kijk
maar naar de fotoserie op de website (even
zoeken onder Foto's en daarna Wedstrijden).
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SLOWPITCHWEDSTRIJD BINNEN ADEGEEST

O ja, de uitslag was iets van 12-8 voor Adegeest.
De nieuwe voorzitter Peter Verkerk (derde honk)
maakte duidelijk dat hij eigenlijk minimaal 25 jaar
eerder serieus met honk/softbal had moeten beginnen. Want hij toonde duidelijk talent. Niet zo vreemd trouwens, hij is een voormalige
basketballer.
Omdat iedereen zich enthousiast toonde is de bedoeling e.e.a. minimaal dit seizoen te gaan
herhalen. Mirjam Kok volgt Ben daartoe op bij de organisatie. Zij was nu scoorster i.v.m.
een lichte blessure.
(Ben Niemeijer)
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BeeBall Rookies vs Amerikaantjes van ABF Sports

zondag 22-6-2014….

Ik dacht, ik ga eens kijken, benieuwd hoe het gaat. Nou, dat
viel niet tegen. Want het ging aan beide kanten om echt heel jonge kinderen. Allemaal vanaf
een jaar of vijf-zes tot hooguit acht. Rookies inderdaad, echte beginnelingen in dit geval. Meest jongens, ook wat meisjes. Aan enthousiasme ontbrak
het niet. Gelukkig deden ze een behoorlijke warming
-up met gooien en vangen (alles met een zachte
bal).
Op een paar uitzonderingen na moeten de kinderen
nog vrijwel alles leren. En dat is voor de coaches nog
niet zo eenvoudig. Want hoe leer je bijvoorbeeld een
kind dat dat niet van nature aanvoelt (of dagelijks
doet) behoorlijk gooien? Mijn oplossing zou zijn:
goed naar meer ervarenen kijken, je laten bijsturen
en vooral het heel veel doen. Zoals ikzelf deed vanaf
halverwege de basisschool: vaak gooien tegen een
muur met een bal tijdens een spelletje. Later werd
dat (o.a.) op straat gooien met een echte honkbal

met een broer.
Ik maakte behalve wat foto's ook een paar
video-opnamen en zag dat een klein blond
meisje met paardenstaart verwoede pogingen deed om goed te gooien. Die gaat het
vast wel goed onder de knie krijgen. Ik
kreeg het idee -na een half uurtje- dat aan
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BeeBall Rookies vs Amerikaantjes van ABF Sports

de kant van Adegeest-rookies het slaan een tikje beter ging dan het gooien en vangen. Bij
dat slaan zorgde Zoë van Santen voor het opgooien (onderhands). Lukte dat slaan niet direct dan werd het bekende paaltje erbij gehaald. De andere coach was Mike Verbeek. Voor
beiden hulde.
Bij het sympatieke ABF uit Wassenaar, met wel vier
of vijf coaches/helpers, slaagde het ventje op het
eerste honk erin diverse forse klappen in zijn handschoen te krijgen. Gelukkig betekent dit bij BeeBall
niet zomaar wisselen, want iedereen moet per slagbeurt een keer aan slag zijn geweest. Er zijn bij BeeBall trouwens maar drie in plaats van vier honken,
de thuisplaat inbegrepen.
Een reeks van ouders van vooral Adegeestkinderen
bevond zich aan de kant. Het merendeel daarvan
bleef terecht lekker in het zonnetje acht het hek zitten (de dames) of staan (de heren) en aanmoedigen.
Ik kreeg de indruk dat iedereen zich prima amuseer-

de. Ik zou zeggen: ga ook eens kijken.
Zie de Adegeest-website.
Zoals gezegd, ik ben niet lang gebleven.
Want ik had andere dingen te doen en het
was mij begonnen om wat indrukken.
Ben Niemeijer.
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HH1 . . . Lekker bezig hoor . . .
Adegeest niet
zonder moeite langs PSV

VOORSCHOTEN -

Adegeest leek na de promotie uit de
Tweede Klasse aanvankelijk ook in de
Eerste Klasse B gemakkelijk kampioen te
gaan worden. Maar de tegenstand is intussen duidelijk sterker dan eerder in dit
seizoen. Adegeest heeft nu 18 punten uit
10 wedstrijden, maar Blue Devils uit
Meppel heeft slechts twee punten achter-

stand. De andere clubs staan inmiddels op wat
grotere afstand.
In Eindhoven kwam PSV er tegen Adegeest
niet aan te pas (18-0). In Voorschoten werd
het slechts 10-5. Doorslaggevend waren de 17
honkslagen van Adegeest tegenover 11 van
PSV. Voor Adegeest was spijtig dat startende
werper Niels Harteveld al na één inning met
een blessure moest uitvallen (zonder een punt
tegen overigens). De hiernavolgende werpers
van Adegeest Xavier Bolk (ruim 3 innings) en
vooral Roy Harteveld (ruim 4 innings) hielden
vervolgens redelijk stand. De beide werpers
van PSV, de ervaren Jan Swaminathan en zijn
opvolger William van den Bremer, moesten
acht respectievelijk twee punten toelaten. Zij

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 accomodatie 2 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.

slaagden er samen wel in 8 hitters
van Adegeest met drie slag aan de
kant te zetten, een ongebruikelijk
hoog aantal voor Adegeest. De drie
pitchers van Adegeest kwamen in
totaal tot maar één keer drie slag.
Ook dit is een teken dat PSV -niet
lang geleden op een hoger niveau
spelend- ditmaal geen gemakkelijke
tegenstander was. De succesvolste
hitters van Adegeest, ieder 3 honkslagen, waren Michiel Gulickx, Sape
Wagenaar, diens broer Sil en Marcel
Faas. Sil Wagenaar had een homerun en 3 RBI's (binnengeslagen punten).
Meer HH1 nieuws op de web-pagina
van HH1 en de video- en nieuwspagina op de site.
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INFO@MadeByMaus.nl
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:

Colofon
Redactie:


Ben Niemeijer



Zoë van Santen



Tom Stapper



Reinier Sepers

Vormgeving & Layout:


ReppatsO

Oplage: +/- 200 (DL via internet)
Verschijnt +/- 4x per jaar

Kopij is welkom op:
slag@hsv-adegeest.nl

Michaël de Zwart, verantwoordelijk voor sponsoring
HSV Adegeest.
Telefoon: 06-27061217,
e-mail: Michael@dezwart63.nl
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Greasefeest

Pagina 15

Greasefeest

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

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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