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Uit de bestuurskamer….. Een nieuw bestuur:
In deze uitgave:
Odette
Paauwe-Insinger
penningmeester
Onze dochter Madelon speelde van
1997 tot 2012 bij HSV Adegeest. Wij
waren trouwe fan, gingen naar alle
wedstrijden, reden het team naar de uit
-wedstrijden etc.
Ik steunde de club met een niet-spelend
lidmaatschap en was een korte periode
secretaris in het bestuur met Jan van
Leeuwen en Klaas Hosman.
In 2012 is Madelon bij DSS in Haarlem
gaan spelen.
HSV Adegeest ben ik nooit uit het oog
verloren en ik ben ook de jaren na Madelon haar vertrek niet-spelend lid gebleven.
Begin 2014 belde Michael de Zwart mij
op om eens met mij over de sponsoring
van HSV-Adegeest te praten om te onderzoeken of we op een of andere manier meer sponsors konden aantrekken.
Al gauw werd mij duidelijk dat de vereniging er financieel niet al te goed voorstond.
De hernieuwde contacten hebben er toe geleid dat ik in 2014
Reinier Sepers, toenmalig penningmeester, heb geholpen met
de boekhouding, de opstelling
van het jaarverslag 2014 en
met de opstelling van de begroting 2015. De interesse was geboren!
Op de ALV van mei 2015 ben ik
benoemd tot penningmeester.
Samen met de nieuwe voorzitter:

Okke Kervers

en de nieuwe secretaris

Geert Kaldenhoven

lijken wij een goed team te vor-

Odette: “He
t penningm
eesterschap
HSV Adegee
van
st ambieerd
e ik niet, ik
ben
er bij toeva
l ingerold.”
men om zaken op rij
te zetten.
In de ALV van mei 2015 is besloten dat alle leden
van de vereniging taken gaan uit oefenen naast
spelen en trainen om er met elkaar voor te zorgen
dat HSV Adegeest weer staat als een huis.
Ons thema dit jaar is: De daad bij het woord.
Ik hoop van harte dat we 2015 succesvol kunnen
afsluiten, aan mij zal het in ieder geval niet liggen. Odette Paauwe-Insinger
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Veldonderhoud
Voorschoten - Afgelopen week (begin oktober)
hebben HSV Adegeest en Sportfondsen Voorschoten wederom overeenstemming bereikt
over een 3-jarige overeenkomst van maaiwerkzaamheden en groot onderhoud van de
honk- en softbalvelden op sportpark Adegeest.
Al in 2011 is hiervoor de basis gelegd en is er op basis
van enkele maaibeurten een onderhoudsovereenkomst
voor de periode 2012-2015 afgesloten. De greenkeeper die normaliter de golfbaan precies
weet te millimeteren heeft 3 seizoenen lang het gras van HSV Adegeest naar volle tevredenheid mogen maaien. Wekelijks kon hij het materieel dat hij voor de golfbaan gebruikt ook
inzetten op de honkbalvelden.
Afgelopen seizoen zijn deze maaiwerkzaamheden uitgebreid met het uitvoeren van groot onderhoud zoals het vertidrainen en bezanden van de sportvelden, maar ook met het doorspuiten van bijvoorbeeld de drainage en onderhoud aan de gravelstroken op de velden.
Beide partijen zijn zeer tevreden over deze samenwerking en hebben daarom recentelijk een
overeenkomst voor de jaren 2016 tot en met 2018 met elkaar afgesloten. Namens HSV Adegeest heeft penningmeester O. Paauwe met G. van Hal (SFV) de overeenkomst voor komende jaren getekend.
Wellicht dat in de toekomst ook eventueel de grasvelden van Voorschoten ‘97 op deze wijze
onderhouden kunnen worden, aldus Sportfondsen. De maaimachines staan tenslotte twee
deuren verderop klaar om ook voor hen het onderhoud te mogen verzorgen.
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Open Brief van het Bestuur aan Ouders en Leden
Beste leden en ouders,
Omdat het nieuwe bestuur pas op 1 mei
2015 is geïnstalleerd heeft het ervoor gekozen te varen op de door het voorgaande bestuur ingezette koers van de club.
Met andere woorden de commissies en de
vrijwilligers een zekere mate van vrijheid te
geven om de ingezette koers uit te varen.
Een aantal zaken is vooral buiten het zicht
om in gang gezet, met name om de financiële positie van de club te verbeteren. Een grote slag is geslagen met de inning van de contributie (ondanks dat nog steeds 8 leden niet
hebben betaald), waarvoor hulde aan de
penningmeester.
Aan het begin van het seizoen 2016 zal een
kassa met aanraakscherm en een pinautomaat in gebruik worden genomen om zo financieel verlies te beperken.
Omdat glas gevaarlijke situaties kan opleveren en omdat de vereniging veel statiegeld
kwijtraakt (verlies/breuk) zal de fles grotendeels verdwijnen en zal worden overgegaan
op blik met een uitzondering voor het bier.
In samenwerking met Vliko zal op HSV Adegeest, een unicum bij sportverenigingen in
Nederland, met een proef worden gestart om
blik in te zamelen en tegen een vergoeding
op te laten halen. Onderzocht zal worden of
het gewicht voldoende is om hiervoor een
vergoeding te ontvangen. Wij zullen dus op
de club blik gaan recyclen en vragen hierbij
iedereen om het blik in de blikbakken te deponeren. Blikpersen, waarmee afval wordt
verkleind, zijn aangeschaft. Tevens kan ieder
lid zijn of haar eigen blik (bier- of frisdrank
blikjes) op de club inleveren om zo hopelijk
wat extra inkomsten te genereren.
De prijzen voor frisdrank zullen gelijk worden
getrokken.
Omdat jeugd de toekomst van de vereniging
is heeft het bestuur een jeugdplan opgesteld.
Het bestuur heeft besloten dat voor het nieu-

we seizoen alle bestuursleden, trainers en
jeugdkampleiders een VOG moeten aanvragen. Dat is een Verklaring Omtrent het Gedrag. Om dit zonder kosten te kunnen realiseren heeft het bestuur een aanvraag hiertoe
ingediend bij NOC/NSF. Zodra hiertoe alle
benodigde stappen zijn ondernomen krijgen
bestuursleden, leiders van het jeugdkamp en
trainers bericht dat de VOG kan worden aangevraagd. Vanzelfsprekend wordt hiervan
een administratie bijgehouden en zal het bestuur erop toezien dat een ieder uit deze genoemde groepen een verklaring heeft.
Er zal een opleidingsplan (train de trainer)
worden opgesteld en dat zal in het nieuwe
seizoen worden uitgerold. Het ligt in de bedoeling van het bestuur een hoofdtrainer aan
te stellen. Hij/zij zal zich richten op de trainers om zo ervoor te zorgen dat de noodzakelijke inhaalslag wordt gemaakt om de vereniging op een hoger opleidingsniveau te
brengen. Dit voornemen zal verder worden
toegelicht op de ALV en zal in stemming worden gebracht omdat hiervoor in de begroting
een bedrag moeten worden gereserveerd.
Het bestuur heeft besloten om de ALV te vervroegen naar november 2015.
Dit besluit is genomen omdat de ALV moet
besluiten inzake de contributie en andere belangrijke aangelegenheden voordat het seizoen van start gaat.
Momenteel bestaat het bestuur uit drie leden, de voorzitter, de penningmeester en de
secretaris. Zoals een goed bestuur betaamt
is de voorzitter elk jaar herkiesbaar, een roulatiesysteem geldt voor de overige bestuursleden. Dit jaar zal de penningmeester zich
herkiesbaar stellen voor een periode van
twee jaar en in 2016 zal de secretaris zich
herkiesbaar moeten stellen.
Waarschijnlijk ten overvloede willen wij u erop wijzen dat er zonder de leden geen vere-

(Vervolg op pagina 5)
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Open Brief van het Bestuur aan Ouders en Leden
Colofon

(Vervolg van pagina 4)

niging is en dat dus ALLE leden bereid moeten zijn de noodzakelijk geachte taken, om
als een gezonde vereniging te kunnen
draaien, uit te voeren! Het bestuur was begonnen met Daad bij Woord, hier hebben
zich welgeteld 23 leden/ouders voor opgegeven waarvoor hulde. Het is voor het bestuur echter teleurstellend dat slechts 23
mensen van de 200 leden zich hebben opgegeven voor een taak.
Omdat op dit moment de grootste zorg ligt
bij de bardiensten roepen wij vooral ouders
van jeugdleden en de seniorenleden op zich
beschikbaar te stellen voor een aantal bardiensten per seizoen. Bij voldoende aanmelding wordt er natuurlijk voor de bardiensten
een indeling gemaakt en wordt er op gelet
dat de frequentie van uitvoeren van een
bardienst per persoon aanvaardbaar is. Wij
verzoeken ouders en seniorenleden zich
alsnog in te schrijven voor het verrichten
van taken.
Mochten inschrijvingen ernstig achter blijven dan zal het bestuur zich genoodzaakt
zien de ALV toestemming te vragen de
opengevallen plaatsen op te vullen met betaalde oproepkrachten.
U zult begrijpen dat dit effect zal hebben op
de begroting en op de contributie.
Graag gaat het bestuur met u in discussie
over het bovenstaande op:

de ledenvergadering van
30 november 2015
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Papiercontainers
Er is op de Adegeest accommodatie 1
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.
We zijn gestopt met inzamelen
van cartridges.
Wilt u AUB geen cartridges meer
in het clubhuis achterlaten.
Bedankt voor de medewerking.

Wie meldt zich aan?
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De European Super Cup Men Fastpitch Softball in Praag
“Jullie zitten wel in de makkelijkste
poule…” De bondscoach Ben ten Pas
kijkt me onderzoekend aan wanneer
we de dag voor het toernooi samen
nog even de concurrentie doornemen.
Zowel ons Adegeest als zijn Braves
hebben zojuist, los van elkaar, een
laatste training afgerond op het
prachtige complex van de Eagles in
Praag. Ben legt uit: “De Hippos uit
Tsjechië zijn verzwakt omdat hun
pickup players niet zijn gekomen, de
Vikings uit Denemarken hetzelfde verhaal, die zijn maar met z’n tienen, Tempo is niet veel bijzonders en Medvedi uit Kroatie heeft
geen pitching. En Lupi Roma…”, veelbetekend kijkt Ben me aan, “Lupi Roma, tja, die hebben
Gervasutti en Montero, dus vergeet dat maar!”
De makkelijkste poule. Ben’s woorden klinken nog na in mijn hoofd op het moment dat de
laatste bal van het toernooi gegooid is. In een finale
van hoog niveau wordt de Supercup 2015 gewonnen
door Lupi Roma. En naast Roma hebben ook de Hippo’s en de Vikings zich geplaatst voor de Supercup , zij
worden respectievelijk 4e en 10e.
De makkelijkste poule? Me hoela!
Met trots kijk ik terug op een prachtige week in Praag.
Ons team heeft, na een moeizame start, steeds beter
gepresteerd en we hebben aan de verwachtingen voldaan. We moeten niet vergeten dat de meesten voor
het eerst op dit niveau speelden, een niveau dat we in
Nederland gewoon nooit tegenkomen.
De poulefase
De eerste wedstrijd op maandagochtend tegen de
Vikings werd verloren met 8-1, vooral omdat we
geen antwoord hadden op het pitchen van Jarrod
McDonald. Onze pitchers Rik en Tomas waren niet
bestand tegen het slaggeweld van de Denen. Diezelfde middag verloren we, wederom kansloos, van
Hippo’s met Anthony Beaumont in de gelederen,
deze keer met 7-0. Een hit voor ons tegen acht
voor de Tsjechen, als pitcher kon ik het slaggeweld niet indammen.
De tweede dag moest het beter, maar was de start zo mogelijk nog slechter. Tegen het volgens Ben zwakke Tempo gingen we knock-out in drie innings, met 15-0, de pitches van
Fransel en Tomas vlogen ons links en rechts om onze oren. Geen houden aan. Dan de wedstrijd tegen de Kroaten van Medvedi, we waren toch wel aan onze stand verplicht om die te
winnen…? Gelukkig hadden we een vliegende start, na de eerste inning stonden we al met 6
-3 voor en door solide pitching van Rik konden we met 7-4 de winst uiteindelijk binnenslepen. De eer was gered en het geloof in eigen kunnen teruggekeerd.
De laatste poulewedstrijd op woensdag speelden we tegen Lupi Roma. Hoewel we deze met
10-2 verloren was dit onze beste pot in de poule. Leuk weetje: van de drie verdiende punten
die Roma in het hele toernooi heeft tegengekregen (je leest het goed: 3 verdiende punten in
10 wedstrijden) hebben wij er twee gescoord.
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De European Super Cup Men Fastpitch Softball in Praag
De knock-out fase
Door de 5e positie in de poule
had Adegeest zich geplaatst
voor het tournooi om de ESF
-cup (Europacup 2). Traditiegetrouw wordt in de knockoutfase volgens het doubleelimination principe gespeeld. Een eerlijk en ingenieus systeem, dat er op neer
komt dat je uitgeschakeld
bent als je twee wedstrijden
hebt verloren.
De eerste wedstrijd werd onnodig met 7-4 verloren van
de Giants uit Zagreb. Gebrek
aan scherpte, zowel aan slag
als in het veld, leidde tot een
teleurstellende nederlaag. Gevolg, de volgende wedstrijd tegen
de Italianen van Team Enjoy moest gewonnen worden, anders
lagen we er uit. De pitcher Potolicchio van Team Enjoy had eerder in de week nog de pers gehaald door in een wedstrijd tegen
het Tsjechische Radotin 20 keer drieslag te gooien. Een wedstrijd die ze overigens wel met 1-0 verloren, misschien omdat de
pitcher van Radotin 21 keer drieslag gooide! We waren dus op
het ergste voorbereid, maar gelukkig had Potolicchio een baaldag opgenomen, ging er iemand anders werpen en konden we de Italianen met 7-3 verslaan. Vooral het pitchen van Fransel, onze jongste speler, sprak tot de verbeelding. Het
lukte hem om in een bijna volledige wedstrijd maar vier hits tegen krijgen en vijf keer drieslag te gooien. Echt top!
We leefden nog en ’s middag stonden het Spaanse vreemdelingenlegioen uit Tenerife op ons
te wachten. Ons team leek moe, we begonnen de wedstrijd stroef, maakten onnodige fouten
en voor we het wisten keken we al tegen een 6-0 achterstand aan. De koek leek op, aanvallend noch verdedigend konden we tegen de uiteindelijke winnaar van de ESF-cup op en met
16-4 werd onze zwanenzang beslecht.
Het toernooi werd afgesloten met een 8ste plaats in de ESF-cup. Daar mogen we tevreden
over zijn. We mogen terugkijken op een geslaagde vuurdoop, waarbij we veel geleerd hebben en, niet onbelangrijk, ook veel plezier hebben gehad. Het was een perfect georganiseerd
toernooi, met prachtige velden in een betoverende stad waar je voor minder dan een euro
nog een halve liter heerlijk bier kan krijgen. Wat wil je nog meer? Misschien nog een keer
op herhaling? Daarvoor zullen we ons dan eerst nog wel ‘even’ moeten plaatsen, via de playoffs en de Holland Series, waaraan Adegeest in oktober mag deelnemen. Als dat lukt spelen
we volgen jaar gewoon weer in Europa!
Foto’s:
O.a.
Dirk Steffen
Sportfotografie
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Sponsor mogelijkheden bij HSV-Adegeest
Doelstellingen
sponsoring
Honk- en softbalvereniging HSVAdegeest 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
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Overwinningen bij honkbal en softbal
Adegeest honkbal is er na een wat tegenvallend seizoen in geslaagd de twee laatste
wedstrijden in de zware Eerste klasse te
winnen. De wisselvalligheid had vooral te
maken met werpersproblemen. In de uitwedstrijd tegen het sterke Hoofddorp Pioniers 2 (met vier voormalige hoofdklassespelers) was de kwetsbare Niels Harteveld
weer inzetbaar als werper. Dat bleek beslissend voor een fraaie 6-4 overwinning.
De twee werpers van Hoofddorp moesten
Adegeest niet minder dan vijftien honkslagen toestaan. Daarmee deed Adegeest
weer denken aan de erg succesvolle seizoenen 2013 en 2014. De defensie van Adegeest
kreeg negen "ongrijpbare klappen" tegen. Bij Adegeest hadden drie spelers ieder drie honkslagen: Sape Wagenaar, Roy Volwater en Rens Wegner. Ook Maarten Lut kwam met twee
"hits" goed voor de dag. De beide laatste overwinningen zijn echter niet genoeg om na twee
seizoenen aan degradatie te ontkomen. Uiteraard een tegenvaller na de kampioenschappen
in 2013 en 2014. Adegeest bleef steken op 6 keer winst en 12 keer verlies. Daarmee werd
een voorlaatste plaats behaald, direct voor het eveneens degraderende Domstad Dodgers.
Wel werd diverse keren op het nippertje
verloren. Maar dat telt uiteraard niet.
Aangenomen mag worden dat Adegeest
ruim voldoende kwaliteit over heeft om
volgend jaar in de top van de Tweede
klasse mee te draaien.
Ook de dames van softbal 1 van Adegeest boekten afgelopen weekeinde een
uitstekend resultaat. In de strijd tegen
concurrent voor de tweede plaats Wassenaar werd vooral dankzij goed slagwerk
overtuigend met 10-0 gewonnen. Adegeest heeft diverse jonge talenten in de
gelederen.
Foto: Onno Stapper

MEDEDELING OVER SPELMATERIAAL

Door een enthousiast clublid is het volgende ten behoeve van Adegeest aangeschaft:
twee stuks lange uitschuifbare stokken met daaraan een (omklapbaar) visnet. Lichtgewicht!
Op de een of andere wijze raakten in het verleden dergelijke door leden zelfgemaakte hulpmiddelen steeds weer zoek. Gevolg: dure niet teruggehaalde of doorweekte ballen. Dus
geldverspilling.
Aanvoerders, coaches en spelers wordt dringend verzocht van deze nieuwe spullen gebruik te maken. En vooral ook deze terug te brengen in het materiaalhok. Beslist niet vergeten!
Harry Henrichs mede namens het Bestuur
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Adegeest Honkbal Heren 1 in 2015

De mannen van HH1 hebben op zaterdag
26/9 het seizoen 2015 afgesloten. Het jaar
2015 werd enigszins een anticlimax na de
kampioenschappen in zowel jaar 2013
(Tweede klasse) als 2014 (Eerste klasse).
Eind september 2014 werd op neutraal terrein (Alphians) zelfs gewonnen van de andere kampioen Eerste klasse. Daarmee werd
de KNBSB-beker algeheel kampioen Wedstrijdklasse gewonnen. Van het recht op promotie naar de Overgangsklasse -direct onder
de Hoofdklasse!- werd door Adegeest afgezien. Verklaringen daarvoor waren de matige
clubhuisaccommodatie en het voor de Overgangsklasse volslagen onacceptabele veld
(binnenveld, rechtsveld). Maar minstens zo
belangrijk waren de veel te kleine selectie en
onvoldoende animo om twee keer in de week
te gaan spelen.
Nog afgezien van de accommodatie en het
veld bleek in 2015 al snel dat promotie
rampzalig zou zijn geweest. Want in diverse
wedstrijden tegen op zichzelf goed spelende
tegenstanders werden kansloze nederlagen
geleden. En dat nog "maar" op het niveau
van Eerste klasse.
In meerdere wedstrijden werden prima kansen aan slag niet benut. Aldus werden soms
veel lopers op de honken achtergelaten. Een
groter probleem dan het wat tegenvallende

slagwerk waren de pitchers. Duncan van der
Voort (pas 19) heeft beslist mogelijkheden
en heeft ook ambitie. Maar vooral op het
punt van controle schiet hij nog flink tekort.
Kwestie vooral van begeleiding, conditie plus
oefenen en blijven oefenen. Afgezien van
Niels Harteveld (vanaf ongeveer juni) en ook
een keertje Sape Wagenaar was er dan ook
niet altijd een goede starter. Roy Harteveld ook een denkbare starter of middle relieverspeelde dit jaar niet, als gevolg van een ernstig kwetsuur. Broer en beste pitcher Niels
Harteveld, niet helemaal hersteld van een
blessure, kon pas in juni weer gaan spelen
en werpen. Dat scheelde een stuk. Maar hij
was meer dan eens vanwege zijn kwetsbaarheid alleen maar beschikbaar als outfielder
en (prima) slagman. Daar kwam nog bij dat
er geen goede constante "relievers" of
"closers" waren, om "de boel op slot te kunnen gooien". Dit leidde er o.a. toe dat een
sleutelwedstrijd -uit tegen Almere- krap verloren ging.
Ik noemde al even het aanvallende spel. Dat
was in 2015 dus wat minder sterk dan in
2014 (seizoen 2013 in de Tweede klas is niet
goed vergelijkbaar). Dat valt goed af te leiden uit het teamslaggemiddelde. Dat was
0,363 in 2014 en 0,295 in 2015. Dat scheelt
nogal wat. Twee prima hitters in 2014 waren
trouwens niet beschikbaar: Roy Harteveld
(Vervolg op pagina 11)
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Adegeest Honkbal Heren 1 in 2015
(kwetsuur zoals gezegd) en Marcel Faas
(langere tijd in het buitenland). Ook dat hielp
niet. Het beste slagwerk (slaggemiddelde,
Runs Batted In, On Base Percentage) kwam
in 2015 van Sape en Sil Wagenaar, Rens
Wegner en Michiel Pijnnaken. Een positieve
verrassing aan slag was daarbij zonder meer
Rens Wegner. Het aantal homeruns steeg
licht in vergelijking met 2014 (van 19 naar
21). Maar dat komt vooral door één wedstrijd waarin er thuis tijdens langdurige regen een extreem aantal werd geslagen: iets
van 8 of 9. Wel leken mij de pitchers en
veldspelers van de tegenstanders over het
algemeen wat beter dan die in 2014.
Er waren ook dikke pluspunten: ondanks de
te vele nederlagen bleef de stemming volgens mijn waarneming zeer goed. En vooral
ook de privéaanhang bleef trouw en positief
gezind de wedstrijden bezoeken. En er waren
qua pitching af en toe ook verrassingen:

INFO@MadeByMaus.nl

Sape Wagenaar (Michiel Pijnnaken werd dan
meestal achtervanger), Maarten Lut (helaas
lang door vakantie afwezig) en zelfs Rens
Wegner een keer. Het veldwerk was volgens
mij niet noemenswaardig beter of slechter
dan in 2014. De vaste binnenvelders waren
Sape Wagenaar (positie 2), Michiel Pijnnaken (3), Michiel ("Tony") Gulickx (4), Rens
Wegner (5) en Roy Volwater (6). In het verreveld bleven vooral Sil Wagenaar en Jorn
Baars (playing coach) het prima doen. Overigens was er in het topjaar 2014 een non
playing coach: Toy Francisco. Natuurlijk een
veel betere situatie dan in 2015.
Ik verwijs verder naar wat wedstrijdverslagen (o.a. op de eigen website), foto's op de
website en een aantal wedstrijdverslagen
die ook nog steeds op grootvoorschoten.nl
staan. Daarin valt o..a. te lezen dat Adegeest HH1 uiteindelijk op de 9e plek van de
10 is beland en daadoor net als Domstad
Dodgers is gedegradeerd. Er werden zes
competitiewedstrijden gewonnen en twaalf
verloren. Door twee maal (krap) van Alcmaria Victrix te winnen is Hoofddorp Pioniers 2 uiteindelijk kampioen geworden in
de Eerste klasse A.
(Ben Niemeijer)

Resultaten HH1

Pagina 12

Bedrijventoernooi 2015

Zondag 20 september stond het traditionele
bedrijventoernooi op de agenda. Dit jaar
hadden maar liefst 11 teams zich aangemeld
om hun bedrijfs-eer te verdedigen maar
vooral veel plezier met elkaar te hebben. Dit
alles werd door sommige teams zeer serieus
genomen: Er is zelfs een team gesignaleerd
dat aan het trainen was op het Malieveld in
Den Haag.

De twee weken voor het toernooi had het
veel geregend maar deze dag waren de weer
goden ons gelukkig goed gezind. Het was
droog, waaide niet te hard en aan het eind
van de dag kwam zelfs het zonnetje nog
even te voorschijn. Kortom ideaal softbal
weer.
Fijn is het om te zien dat we op zo’n dag
kunnen rekenen op de inzet van heel veel
vrijwilligers. Jong en oud, bardienst, scheidsrechter, catering, wedstrijdtafel, bestuur en
organisatie. Mede dankzij al deze mensen
verliep de dag erg soepel en gezellig. Nogmaals dank aan iedereen die zijn of haar
steentje hieraan bijgedragen heeft. Daar-

naast ook een compliment aan de deelnemers want er heerste een sportieve sfeer en
een gezond fanatisme.

Er werd in twee poules gestreden om de 1e
plaats die recht gaf op een plek in de finale.
In poule A won Minigigs (met oude bekenden
Roel en Miranda Bik) en in Poule B won Das
Waffen (codenaam voor het Wapen van
Voorschoten). Beide teams plaatsten zich
met een ongeslagen status voor de finale.
Onder live verslag van Geert keken de ande-

(Vervolg op pagina 13)
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Bedrijventoernooi 2015

re deelnemers toe wie deze strijd zou gaan
winnen. Das Waffen (o.l.v. Rens Wegner)
bleek toch wat sterker dan de Minigigs. Of is
was het zo dat Minigigs al alles gegeven had
die dag en dat Das Waffen door hun bioritme
wat beter uit de verf kwam? Das Waffen

kreeg de wisselbeker uitgereikt van bestuursleden Geert en Okke. Allen mochten
een welverdiende gratis hamburger halen.

Uitslag:

Tekst: Kirsten van Leeuwen
Fotografie: Onno Stapper / Eric van Santen

1. Das Waffen
2. Minigigs
3. Pijntje hier pijntje daar
TNO
Modest
Van Veen Hypotheken
Makelaarskantoor Van Stralen
4. Paulides & Partners
5. Welzijnskwartier
Vu Physics
KSA Softies
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Impressie van het Bedrijventoernooi
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Impressie van het Bedrijventoernooi

Fotografie:
Onno Stapper
Sylvia Goedhart
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Resultaten HH2

Resultaten HJ1
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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.

mailadressen
beeball-major@hsv-adegeest.nl
bestuur@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

Contactgegevens:
h.s.v ADEGEEST, Voorschoten
Nr. KvK V 4047268
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
Wedstrijd Secretaris Honkbal :
Mw. I. Claproth, 071-5323956, 0630379221, wedstrijdsecr-hb@hsvadegeest.nl
Wedstrijd Secretaris Softbal :
Mw. M. Duk, 06-28625433,
mduk.sbsec.hsva@gmail.com
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
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
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Pakkenfonds
Per 1-1-2016 zijn we op zoek naar versterking van het pakkenfondsteam.
Na vele jaren geeft Marian Stapper het stokje door aan de volgende.
Aan wie? Meld je nu aan!

Meer informatie bij het bestuur.

‘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 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 of Ilona Stoop of (tot 31-12-2015) : Marian Stapper
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.
Of mail naar: pakkenfonds@hsv-adegeest.nl

Prijslijst pakkenverkoop Adegeest 2015
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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Resultaten HJ2

Resultaten Hasp1
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Resultaten Hpup1

Resultaten SD1
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Resultaten SD2

Resultaten SD3
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Reclame
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Reclame
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Resultaten SASP1

Resultaten SH1
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Resultaten SH2

Resultaten SH3
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