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Uit de bestuurskamer. Vrijwilligersavond:
Sinds de vorige SLAG! zijn we binnen de
vereniging al weer druk bezig met de
voorbereidingen op het komende seizoen: o.a. indelen van teams en zorgen
voor trainers en coaches, regelen van de
zaalhuur op het Vlieland College, opstellen van sponsorbeleid, indeling van barbezetting en scheidsrechters. Ook zijn er
nog zaken die buiten het seizoen doorlopen: o.a. innen van achterstallige contributie, werkzaamheden die voortkomen
uit de verhuur aan BSN, overleg met de
gemeente over de vernieuwing van de
kleedkamers en het clubgebouw, en het
werven van nieuwe sponsoren. Daar
waar nodig worden de belangrijke zaken
bekendgemaakt op de website of via de
mail.
In de afgelopen maanden ben ik me
steeds meer gaan realiseren wat het lidmaatschap van Adegeest inhoudt. Tijdens het Vrijwilligersfeest van 21 november heb ik daar een korte speech over
gehouden. Graag wil ik die op deze plek
ook met iedereen delen:

niemand scheidsrechter, trainer of coach
is, dan kan er moeilijk getraind worden
en kunnen er geen wedstrijden worden
gespeeld. Als niemand zorgt voor de materialen, dan hebben we bijvoorbeeld
geen ballen en slagplaten. Etc. etc. etc.
Alles wat je ziet en wat er plaatsvindt
binnen de club is er omdat “iemand iets
doet”.
Wat betekent dit? Dat ieder lid medeverantwoordelijkheid draagt voor het reilen
en zeilen van de vereniging, en dus een
bijdrage levert aan het spelplezier van
iedereen. Van alle leden (en/of hun ouders) wordt dan ook een extra inspanning gevraagd, naast het enthousiast
spelen en trainen. Daarmee is ieder lid
niet alleen speler, maar ook vrijwilliger
van de club. En vandaag vieren we hoeveel we dit jaar weer met elkaar hebben
bereikt!”

Voor de jeugd was aan het begin van het
Vrijwilligersfeest de afwikkeling van de
Grote Club Actie. Een groot succes dat in
grote mate te danken is aan hen zelf en
“De leden van Adegeest verenigen zich
hun ouders. In totaal is er € 3.267,- verdiend voor de vereniging. Tijdens het
rondom hun enthousiasme om honk- en
softbal te spelen. Ieder lid mag zich reali- feest waren er pannenkoeken en applaus
voor alle verkopers. De topverkopers
seren dat het lidmaatschap een start is.
Je hebt dan namelijk nog niets. In iedere verdienen het om op deze plek in het
zonnetje gezet te worden: Laurens Lanvereniging, en dus ook bij ons geldt dat
cel, Brett Beliën en Myrthe van Santen
er alleen “iets is” als iemand “iets doet”.
hebben allen rond de 60 loten verkocht!!
Om maar te noemen: als er niemand is
die sleutels beheert en verspreidt, dan
Een onderdeel van het Vrijwilligersfeest
kan niemand het terrein op komen. Als
is de verkiezing van “vrijwilliger van het

jaar”. Hierbij kon vooraf ieder lid iemand anders per
email aanbevelen. Het aantal reacties was enorm (30+
aanbevelingen). De drie genomineerden met de meeste aanbevelingen waren Ingrid Claproth
(wedstrijdsecretariaat HB en
BB), Margareth Duk
(wedstrijdsecretariaat SB)
en Rianne Seijn (Grote
ClubActie). Tijdens het feest
kreeg Rianne de meeste
stemmen en won daarmee
de “Nico Bik-Award”. Haar
handtekening is te vinden
op de knuppel in het clubge-
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Vervolg….
bouw.
Als bestuur vinden we dat niet
alleen Rianne, maar dat ieder
lid van Adegeest (en zijn/haar
ouders) “vrijwilliger van het
jaar” is. Zonder ieders bijdrage
zouden we dit jaar niet zoveel
lol hebben gehad aan de sport,
en als vereniging niet kunnen
draaien. Om dit te benadrukken was er voor alle aanwezigen een “Adegeest-Kerstbal”.
Er zijn er nog over . Ben je geïnteresseerd, stuur dan even
een mailtje naar bestuur@hsvadegeest.nl .
Rest mij nog om namens het
hele bestuur iedereen hele fijne Kerstdagen toe te wensen en een sportief en gezond 2015!
Peter Verkerk
Voorzitter

P.S. Voor alle teams vinden de zaaltrainingen in het nieuwe jaar weer op de
zondagen op het Vlietland College
plaats. De eerste keer dat we erin kunnen is 18 januari.

Vrijwilligers gezocht
De vereniging is dringend op zoek naar nog iemand die
het pakkenfonds team komt versterken. Het pakkenfonds
verstrekt pakken aan nieuwe leden, neemt de pakken in
van de leden die hebben opgezegd en beheert de pakken
die op voorraad liggen. Hierbij wordt gelijk gecontroleerd
of het pak schoon en heel is. Daarnaast zijn is het PF verantwoordelijk voor de inkoop van pakken om daarmee de
voorraad op peil te houden. Dit wordt allemaal administratief vastgelegd.
Naast het beheren van de pakken zorgt het pakkenfonds
ook voor de inkoop en verkoop van verschillende artikelen die bij het tenue horen. Hierbij gaat het om ondershirts, petten, zonnekleppen, sokken en riemen. Als extra
dienst verzorgen we ook de inkoop en verkoop van de hooded sweaters. Dit kan uitsluitend op bestelling.
Wil je je enkele uren per maand inzetten voor de club en zodoende de sport betaalbaar houden,neem dan contact op met Marian Stapper. Email: pakkenfonds@hsvadegeest.nl
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Kamp 2015

Zodra de laatste wedstrijden van het seizoen
gespeeld zijn, komt voor de jeugdige leden
het kamp weer in zicht. Langzaam wordt het
enthousiasme gekweekt en komt het onderwerp steeds vaker voor in de gesprekken op
de vereniging. Ik moet zeggen, niet alleen de
jeugd is enthousiast.
Een ieder die zich jeugdig voelt en als crew
meegaat, betrapt zichzelf op het stiekem
verlangen naar kamp.
De kampcommissie voor kamp 2015 is 5 november bij elkaar gekomen om het thema,
de spellen en de locatie te bespreken. Ook
leuk om te melden is dat het menu voor
kamp in grote lijnen alweer bedacht is door
onze geweldige kookcommissie!
Op 6, 7 en 8 maart 2015 gaan wij er een super leuk weekend van maken!
Schrijf het in je agenda en hou dit weekend
vrij zodat je mee kan.

Kamplocatie de Kievit in Esbeek

Zodra de mail in
jullie inbox (of dat van je ouders) is beland,
kan je je volgens de instructies inschrijven.
Tot die tijd kan je wel alvast aangeven dat je
meegaat bij het Kamp 2015 evenement op
Facebook. Zoek op een evenement: Jeugdweekend 2015, of via de Facebook pagina
van HSV-Adegeest. Vergeet ook niet om je
teamgenootjes uit te nodigen!
Meer informatie volgt dus nog via de e-mail.
Wij hopen op veel aanmeldingen!
Groetjes! Kampcommissie 2015
Roos Bakker, Remko Clasen, Nicky Groenewegen en Ron Groenewegen.
(De kampcommissie zoekt nog een enthousiast lid dat ons wilt versterken met creatieve
ideeën en activiteiten tijdens het kamp.
Contactgegevens bij de redactie bekend.)

Wat een editie gaat het toch weer worden.
De spellen zijn meer in het thema dan ooit
tevoren. De locatie is een bekende voor de
echte kamp-veteraan. We zijn hier namelijk
eerder geweest! Kamplocatie De Kievit in Esbeek.
Wat is het thema dan? Vragen jullie je af.
Helaas….., dat houden we nog heel eventjes
geheim…

De kampcommissie zoekt nog een enthousiast lid dat ons wilt versterken met creatieve
ideeën en activiteiten tijdens het kamp.
Contactgegevens zijn bij de redactie bekend.
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Grote Clubactie & Afsluiting Seizoen & Nico Bik Award
21 november hebben wij weer de afsluiting van het seizoen gehad. Zoals gebruikelijk werd op deze avond stil gestaan bij
het feit dat onze vereniging draait op
vrijwilligers. Alle aanwezige vrijwilligers
kregen een presentje in de vorm van de
unieke Adegeest kerstbal.
Op deze avond werd een hapje en een
drankje genuttigd en vooral veel nage-

De winnares van de Nico Bik award 2014
werd:

Rianne Seijn.

praat over hoe het seizoen verlopen was
en er werden wellicht al weer plannen
gemaakt voor het aankomende seizoen.
Dit is natuurlijk niet het enige. Aan het
begin van de avond konden de jeugdleden hun verdiende zakgeld van de Grote
Clubactie ophalen en genieten van de
aangeboden pannenkoeken. De Nico Bik
award werd later op de avond ook uitge-

reikt.
De aanwezigen konden stemmen op de
genomineerden. De genomineerde vrijwilligers waren Ingrid Claproth, Margareth Duk en Rianne Seijn.

Zij heeft zich ingezet voor de Grote Clubactie en het jeugdkamp en mocht dus,
omdat ze won, haar naam op de trofee
(knuppel) laten bijschrijven bij de namen
van Vincent van Leeuwen en Jack Schneider.
Natuurlijk hebben wij Rianne nog even
geïnterviewd. Rianne was zeer vereerd
met het winnen van de Nico Bik award.
“Ik vind het een hele eer omdat Nico
Bik zelf ook heel veel deed voor de
club”.

Grote Clubactie & Afsluiting Seizoen & Nico Bik Award
dat er ook nieuwe mensen mogen opstaan. Hierdoor zullen nieuwe ideeën ontstaan en andere dingen bedacht worden.
Een van de dingen wat Rianne zelf als
idee heeft is een trainingsdag voor de
jeugd. Zij ziet deze dag voor zich dat deze wordt verzorgd door de spe(e)l(st)ers
van heren 1 en dames 1. Natuurlijk zal
dit op poten gezet moeten worden met

Rianne is gestopt met het jeugdkamp
maar is wel van plan oom aankomend
seizoen de Grote Clubactie weer op zich
te nemen. Rianne was enthousiast over
het kamp en de Grote Clubactie.

de hulp van de rest van de club.
Een laatste vraag die wij Rianne stelden
was de vraag: Wat is je drijfveer geweest
om zoveel voor de club te doen? Rianne
antwoordde: “Bij Adegeest zijn er een
hoop dingen die geregeld moeten worden. Zelf vind ik het heel leuk om dingen
te regelen. Mijn ouders deden zelf ook
heel veel voor de club dus ik denk dat ik
er een beetje ben ingerold”. We moeten
als Adegeest blij zijn dat we als club zoveel vrijwilligers hebben.
Rianne: “Beide kosten het heel veel energie maar je krijgt er zoveel energie voor
terug. Helemaal toen we uitgerekend
hadden wat de winst was van de Grote
Clubactie”.

Per jaar wordt er eentje in het zonnetje
gezet maar natuurlijk zijn we erg blij met
alle vrijwilligers. Dus bij deze

Rianne vindt het altijd leuk om dingen
voor de club te doen maar ze vindt ook

(red. Slag!) Tom Stapper

alle vrijwilligers bedankt!!
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Informatie voor 2015

Oefenwedstrijden

OEFENWEDSTRIJDEN 2015 HONKBAL.
Check de website voor up2date gegevens !!
Zondag 8 maart
11.00 uur
Heren 2
HH2-Ridderkerk Rowdies
Zaterdag 14 maart

12.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Junioren
Aspiranten
Pupillen

HJB-Zwijndrecht
HAsp-ADO Lakers
HPA-Jeka

10.00 uur

Beeball Rookies

Beeball R-Jeka

Zondag 15 maart

14.00 uur

Heren 1

Quick Amersfoort-HH1

Zaterdag 21 maart

13.00 uur
10.00 uur

Junioren
Pupillen

Vlaardingen-HJB
HPA-Vlaardingen

Zondag 22 maart

11.00 uur
10.00 uur

Heren 2
Beeball Rookies

HH2-ADO Lakers
Neptunus-Beeball Rookies

Zaterdag 28 maart

10.00 uur

Aspiranten

HAsp-Storks

Zondag 29 maart

14.00 uur
10.30 uur
11.00 uur
???

Heren 1
Heren 2
Junioren
Pupillen

HH1-Thamen 2
HH2-Batters
Green Hearts-HJB
Toernooi Thamen

Zaterdag 4 april

15.00 uur
10.00 uur

Aspiranten
Pupillen

Zwijndrecht-Hasp
HPA-ADO Lakers

Zondag 5 april

14.30 uur
???
???

Heren 1
Junioren
Beeball Rookies

HH1-Gent Knights
Driekamp Ridderkerk Rowdies
Toernooi Thamen

Maandag 6 april

11.00 uur

Pupillen

Red Lions-HPA

Sleuteluitgifte
In Januari starten de zaaltrainingen weer
en het is dus noodzakelijk dat we bij de
spullen in het materiaalhok kunnen. Hiertoe wordt aan ieder team maximaal 2
setjes sleutels uitgereikt waarmee het
materiaalhok geopend en afgesloten kan
worden. Teams bepalen zelf wie er sleutelhouder worden. In de regel is dat een
coach of trainer. De borg voor de sleutelset is door het bestuur op 50 euro gesteld. Zie voor nadere informatie het
sleutelreglement 2015.
Op 29 en 30 december 2014 zijn sleutels
persoonlijk op te halen tegen contante
betaling van de borg bij Onno Stapper,
Rie Cramerlaan 37, Leiden.
Let op! Zonder borgbetaling worden geen
sleutels in bruikleen meegegeven.
Ter info: Handtekening, Lidnummer, gsm
-nummer en mailadres zijn nodig voor de
registratie.

Scheids Cursus
Beginnerscursus Scheidsrechter:
De vereniging is van plan om voor het
seizoen 2015 een scheidsrechter cursus
(beginners) te organiseren. Wanneer je
geïnteresseerd bent, verzoek ik je hiervan uiterlijk 31 december 2014 melding
te doen bij Jack Schneider (email
adres:jagesch@gmail.com).
Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden zal worden besloten wat voor soort
cursus wordt georganiseerd
• een officiële bondscursus (2 cursus
avonden) of
• een verkorte cursus , die dan wordt gegeven door een vrijwillig(st)er van onze
eigen vereniging (1 sessie van ca. 4 uur)
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Scorer Cursus
Scorercursus voor Beginners:
De vereniging is van plan om voor het
seizoen 2015 een scorer cursus
(beginners) te organiseren. Wanneer
je geïnteresseerd bent, verzoek ik je
hiervan uiterlijk 31 december 2014
melding te doen bij Jack Schneider
(email adres: jagesch@gmail.com).
Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden zal worden besloten wat voor
soort cursus wordt georganiseerd:
• een officiële bondscursus (3 cursus
avonden en een examen avond)
of
• een verkorte cursus , die dan wordt
gegeven door een vrijwillig(st)er van
onze eigen vereniging (2 avonden)

Zaaltrainingen 2015
Beste lid van Adegeest,
Zoals te doen gebruikelijk bereiden we ons
als vereniging voor op het nieuwe seizoen
met zaaltrainingen.
Dit jaar vinden de zaaltrainingen wederom
in het Vlietland College in Leiden plaats op
de volgende zondagen:
• 11 januari • 18 januari • 25 januari
• 1 februari • 8 februari • 15 februari
• 22 februari
Vanwege de Voorjaarsvakantie hebben we
nog een optie op zondag 1 maart. Na inventarisatie, zal begin februari worden besloten of de zaal op deze datum ook wordt
gehuurd.
Tabe van der Veen

Veldstatus
Zoals jullie weten wordt sinds oktober het
softbalveld van HSV Adegeest verhuurd
aan de rugbyvereniging BSN. De veldbelasting door de rugby-trainingen blijkt,
zoals sommigen van jullie ongetwijfeld
hebben opgemerkt, helaas aanzienlijk
slechter uit te pakken voor het gras dan
gehoopt en verwacht. Hierover zijn daarom wederzijds goede gesprekken gevoerd
met vertegenwoordigers van BSN waarbij
ook de greenkeeper van HSV Adegeest is
betrokken.Afgesproken is:
•dat BSN de afgelopen weken de trainingsfrequentie heeft teruggebracht;
•dat vanaf zaterdag 14 december geen
trainingen meer plaats zullen vinden op
ons softbalveld;
•en dat BSN voor het vervolg van het
rugbyseizoen een andere trainingslocatie
zal zoeken.
Onze greenkeeper zal starten met onderhoud van het veld zodat dit zoals jullie
mogen verwachten voor aanvang van het
softbalseizoen weer in goede staat is. Afhankelijk van het herstel van veld zal na
de jaarwisseling met de greenkeeper en
met BSN worden bezien of het veld volgend jaar geschikt is voor eventueel vervolg van de rugbytrainingen en of de samenwerking nog kan worden voortgezet.
Uitgangspunt was en blijft daarbij natuurlijk dat het honk- en softbal geen nadelen
van ondervind van het gebruik van het
veld door BSN.

Indeling zaaltrainingen 2015
Tijd

derde 1

derde 2

derde 3

9:00

9:30

HB Pup

HB Pup

Beeball

9:30

10:00

HB Pup

HB Pup

Beeball

10:00

10:30

HB Pup

SB Asp

SB Asp

10:30

11:00

SB D2

SB Asp

SB Asp

11:00

11:30

SB D2

SB D2

SB Asp

11:30

12:00

SB D2

SB D2

SB Asp pitching

12:00

12:30

SB D3

SB D3

Dames pitching

12:30

13:00

SB D3

SB D3

SB D1

13:00

13:30

SB D3

SB D1

SB D1

13:30

14:00

SB H1

SB D1

SB D1

14:00

14:30

SB H1

SB H1

Pitching

14:30

15:00

SB H1

SB H1

H Asp

15:00

15:30

H Asp

H Asp

H Asp

15:30

16:00

H Asp

H Asp

H Asp

16:00

16:30

HB H2

HB H2

HB H2

16:30

17:00

HB H2

HB H2

HB H2

17:00

17:30

HB Jun

HB H2

HB H2

17:30

18:00

HB Jun

HB Jun

HB Jun

18:00

18:30

HB Jun

HB Jun

HB Jun

18:30

19:00

HB H1

HB H1

HB H1

19:00

19:30

HB H1

HB H1

HB H1

19:30

20:00

HB H1

HB H1

HB H1
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Sportieve prestaties

HSV-Adegeest 2014 HONKBAL

In 2014 had HSV-Adegeest 2 senioren
teams in de honkbalcompetitie
Honkbal Heren 1 (1e Klasse)
Heren Honkbal 1 heeft in 2014 een
ongelooflijke prestatie neergezet.
Na het kampioenschap in de 2e
klasse in 2013 heeft het team in
2014 ook de 1e plaats in hun poule
in de eerste klasse gewonnen. Na
het behalen van dit kampioenschap
moest voor de titel “Nederlands
kampioen breedtesport” nog "even"
een wedstrijd tegen RCH Pinguïns
uit Heemstede worden gewonnen.
Onderstaand hiervan het verslag.
Op het mooie terrein van Alphians
in Alphen aan de Rijn hebben Adegeest en het reserveteam van RCH
Pinguïns felle strijd gevoerd om het
Nederlands kampioenschap breedtesport (twee niveaus onder de
hoogste klasse in Nederland). Vele
supporters van Adegeest waren van
deze wedstrijd, eind september bij
prachtig weer, getuige. RCH had in
de Eerste klasse A twintig wedstrijden gewonnen zonder één verliespartij. Adegeest had in afdeling B
veertien wedstrijden gewonnen
maar er ook vier verloren.
De krachtsverschillen bleken van
het begin af aan klein, zij het dat
Adegeest aan slag duidelijk gevaarlijker was. RCH had diverse spelers
met ervaring in de Hoofdklasse
meegebracht, onder wie ook startende werper Al Morales. Ook Adegeest heeft enkele spelers met ervaring in of nabij de hoofdklasse.
Uiteindelijk won Adegeest met 2-0,

dankzij punten in de vijfde en zesde slagbeurt.
Eén van de uitblinkers aan Adegeestzijde was werper Niels
Harteveld. Hij stond de sterke RCHslagploeg maar drie honkslagen
toe. Wel had hij zijn binnen- en
buitenvelders hard nodig getuige
zijn (maar) twee maal drie slag. Dit
maakte de wedstrijd overigens alleen maar aantrekkelijker. Opvallend in de defensie was ook tweede
honkman "Tony" Gulickx die een
reeks van goede acties liet zien.
Adegeest had elf honkslagen tegenover RCH dus maar drie. Goed op
dreef bij de aanval van Adegeest
was Sape Wagenaar ('man of the
match') met drie honkslagen en
een binnengeslagen punt (RBI).
Twee "ongrijpbare klappen" (honkslagen dus) hadden Tony Gulickx, Sil Wagenaar en Maarten Lut.
Een groot aantal "seizoenstatistics"
van de spelers staat vermeld in de
eerder verschenen SLAG nr.3
Honkbal Heren 2 (4e klasse)
Na een slecht begin van de competitie met enkele verliespartijen is
het heren 2 uiteindelijk gelukt om
3e in de poule te worden met 10
gewonnen wedstrijden, 1 gelijk en
7 verloren. Uiteraard was dit de
verdienste van het team. Maar niet
onvermeld mag blijven dat de overige teams ook veel punten hebben
verloren in de onderlinge duels.
Ook van HH2 staan vele seizoenstatistieken in SLAG3.
(Vervolg op pagina 11)
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Sportieve prestaties

HSV-Adegeest 2014 SOFTBAL Dames

In 2014 had HSV-Adegeest 2 senioren
teams in de Dames softbalcompetitie
Softbal Dames 1 (3e klasse)
Met de insteek om 1e te worden, is
dames 1 aan de competitie begonnen. Onder de bezielende leiding
van onze “knuffel-Antilliaan" Djurick en onze “Hospik” Ron werd
vanaf januari 2014 fanatiek in de
zaal getraind om dat doel te bereiken. Vervolgens werden in de wedstrijden deze oefeningen in praktijk
gebracht. Helaas heeft dat niet bij
elke wedstrijd zijn vruchten afgeworpen. Enkele wedstrijden werden
verloren en de eerste plaats in de
poule verdween tijdens de competitie langzaam uit het zicht. Ondanks
dat de Dames in de bovenste helft
van de poule zijn geëindigd (3e van
10, met 13 gewonnen, 1 gelijk en 4
verloren), was van grote tevredenheid bij speelsters en coaches niet
echt sprake.
Softbal Dames 2 (4e klasse)
Het tweede team, uitkomend in
de vierde klasse, heeft zondag 14
september het kampioenschap
binnengesleept. Dat -tot dan toealle wedstrijden gewonnen waren,
kan worden beschouwd als een
unicum.
Dames 2, een team met beginnende en ervaren speelsters,
heeft een mooi seizoen achter de
rug, dat bekroond is met het
kampioenschap. Het plezier in het

spel en de bezielende leiding van
speslster-coach Barbara Haeseker
hebben dit mogelijk gemaakt. Haeseker: 'Wat een prachtseizoen!
Streven was om elke speelster
evenveel speeltijd te geven en kansen te geven, en dat is gelukt. Het
groepsgevoel is erg belangrijk, zeker als je met niveauverschillen
werkt in een team. Ik ben erg
trots!' Na de wedstrijd waarin het
kampioenschap werd bereikt sprak
voorzitter Peter Verkerk enige
mooie woorden tot het team: 'Het
plezier in het spel en in het team
spat ervan af, een voorbeeld voor
andere teams van Adegeest.'
Het doel om als ongeslagen kampioen in 2014 te eindigen is helaas
niet gelukt.
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Sportieve prestaties

HSV-Adegeest 2014 SOFTBAL Heren

In 2014 had HSV-Adegeest 3 senioren
teams in de Heren softbalcompetitie
Softbal Heren 1 (Hoofdklasse)
Aan het begin van het seizoen wist
Julien Thode het zeker. De Holland
Series zouden bij HSV Adegeest
worden gespeeld. Helaas bleken de
Nieuwegein Diamonds twee van de
drie keer te sterk en ook van Kickers en Spikes werd een keer verloren. Dit leidde ertoe dat Heren
softbal 1 op een verdienstelijke 2e
plaats is geëindigd. Hiermee is het
wel mogelijk om in 2015 mee te
gaan doen aan het Europees kampioenschap voor clubteams.
Softbal Heren 2 (3e Klasse)
Vorig seizoen werd geen enkele
wedstrijd gewonnen en was er dus
degradatie naar de 3e klasse.
De doelstelling in 2014 was om
geen kampioen te worden maar wel
te gaan voor de 2e plaats.
De 1e wedstrijd werd dik verloren
van Power en iedereen dacht dat
het weer een moeilijk seizoen zou
gaan worden. Maar in de daarop
volgende wedstrijden werd er lekker op los geslagen. De runs
stroomden binnen en de wedstrijdpunten werden mee naar Adegeest
genomen. Ook de nieuwkomer Jacco deed niet onder voor de oude
rotten (en dat zijn er veel.)
Al snel bleek dat Heren 2 in de top
zou meedraaien en dat bleef ook
later zo. Tegen Power (de uiteindelijke kampioen) werd nog twee keer
verloren en een slippertje tegen
Blue Birds bleek ook niet te vermijden. Met een score van 281 honkslagen, waaronder 17 home-runs
en 259 runs werd de 2e plek binnengehaald en daarmee werd de
doelstelling gehaald.

Harry bedankt alle invallers van het
afgelopen seizoen. Hij hoopt dat hij
het komende seizoen weer een beroep op hen kan doen, wanneer dit
nodig mocht zijn
.
Softbal Heren 3 (3e klasse)
Met het oudste spelende lid van
Adegeest in hun midden werden
alle wedstrijden serieus benaderd.
Dit jaar was het doel niet te degraderen. Daarin is het team ruimschoots geslaagd. Uiteraard zijn
veel wedstrijden gespeeld met
“Hansie” in de cirkel. Helaas heeft
hij enkele wedstrijden wegens gezondheidsklachten moeten missen.
Wanneer Hans niet beschikbaar
was werd zijn positie door Martin
meer dan waardig overgenomen.
In het outfield heeft SH3 haar eigen veldbedekking in de vorm van
Eric Hoogeveen. De spelers op positie 7 en 9 kunnen rustig in de
buurt van de foutlijn blijven staan.
Alle ballen in het outfield gebied
zijn toch voor Eric.
Dan moet uiteraard dit jaar de
anekdote “brillie” worden vermeld.
Na een opmerking (was bedoeld als
grap) van Ron, tijdens de wedstrijd
tegen Wateringse veld,kwam één
van de tegenstanders dreigend op
hem af met de volgende in ABN
uitgesproken tekst: “Hé Brillie, wat
mot je nou”. Tevens moest deze
speler door anderen worden tegengehouden om te voorkomen dat de
bril van Ron in een andere vorm op
zijn neus zou komen te staan. Hiermee had SH3 het hele jaar een
mooie bijnaam voor Ron.
Met een middenmoot - 4e plaats in
een poule van 7 heeft SH3 een
keurig jaar gedraaid met 10 gewonnen en 8 verloren wedstrijden.

Pagina
Pagina
13 13

Sportieve prestaties

HSV-Adegeest 2014 Softbal Jeugd

Honkbal Junioren 1 en 2
De hele winterstop heeft junioren 1
doorgetraind op het softbalveld in
de kou, hagel, regen en zelfs een
keer sneeuw. Heel veel gerend,
loopoefeningen en swings met de
knuppel. Zo stonden ze aan het
einde van de training in ‘militaire’
rijen opgesteld en door middel van
cijfers 1 t/m 4 jumping jack, push
up, kikkersprong en sit-up te doen.
Dit alles om explosiever, sneller en
beter te worden. In januari 2014
werd in de zaal weer met de basis
begonnen om de techniek verbeteren.
Na de wintertraining werd de teamindeling bekend gemaakt en zijn de
jongens in 2 teams verder gegaan.
Junioren 2 gingen ervoor om een
jaar veel te leren. De pitchers en
de catchers en 2 pitchers en catchers van de adspiranten mochten
meetrainen met de pitchercatchertraining van de junioren 1.
De 2 teams waren krap en gewaagd omdat er bij afwezigheid al
snel tekort aan spelers ontstond.
Hierdoor was er wel een leuke sfeer
zodat sommige mensen een wedstrijdje extra mee mogen pikken.
Junioren 1 heeft goed gepresteerd.
Zij hebben veel getraind en de onderlinge tactiek, communicatie en
samenwerking zijn sterk verbeterd.
Er werden veel wedstrijden gewonnen met flinke cijfers. Hierdoor
draaiden ze in de top mee en zijn
ze uiteindelijk 2e geworden. Een
goeie prestatie als je nagaat dat ze
in 2013 nog een klasse lager speelden. Waar Axel en Xavier het
meest van de hebben genoten is
dat de spelers van junioren 1 er
hard voor werkten en er echt een
team op het veld stond!
Junioren 2 heeft ondanks de afwezigheid van een coach/trainer naar
behoren gepresteerd. Tijdens de
laatste wedstrijden heeft Ron Groenewegen het gemis van een coach

getracht op te vangen. Ron, dank
hiervoor. Met 8 gewonnen en 9
verloren wedstrijden is het team
net in de onderste helft van de
poule beland.
De junioren 1 & 2 zijn een leuke
groep gasten die het heel goed met
elkaar kunnen vinden en goed met
elkaar kunnen lachen en tegelijk
kunnen presteren waardoor er een
leuke, sportieve sfeer op en om het
veld hing.
Softbal Junioren
Wat hebben de junioren een leuk
seizoen gehad. Goed beschouwd
eigenlijk een grote vriendinnengroep!
Er kan worden verteld over de
wedstrijd die met 17-1 werd verloren van Braves. Of hoe goed de
wedstrijd voelde die met 15-5 werd
gewonnen van Catch. Maar het
liefst en leukst is iets te vertellen
over de meiden zelf, want wat is
het toch een stelletje bij elkaar!
Angelica
Angelica is een deel van het seizoen helaas geblesseerd geweest.
Wat zo onwijs wordt gewaardeerd
aan Angelica is dat ze het team helemaal mee kan krijgen in haar enthousiasme, want ondanks haar
blessure was Angelica er bij iedere
wedstrijd en training. Een echte
team player!
Corine
Wat is Corine toch gegroeid in haar
softbal-ontwikkeling afgelopen jaar.
Niet alleen bij Adegeest maar ook
bij de Blue Angels (een soort regioteam) heeft zij haar softbalskills
ontwikkeld. Corine is gemotiveerd,
oprecht en bloedfanatiek!
Emily
Grappig, gevat en een tikkeltje
nonchalant. Emily is de rebel, die
door haar nieuwe ‘industrial pierciing’ (piercing in het oor) ‘echt even
(Vervolg op pagina 14)
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geen helm op kan hoor’. Ze is gegroeid in haar spel, staat zelfverzekerd aan slag en is niet bang om
de pitcher een arrogante blik te
verkopen.
Erin
Erin is een van de sterkste pitchers
van het team. Helaas heeft zij het
dit seizoen door een blessure niet
altijd makkelijk gehad tijdens het
softballen. Met veel wilskracht en
doorzettingsvermogen heeft zij dit
seizoen maar weer eens laten zien
dat ze een echte doorbijter is. De
coaches zijn trots op haar.
Gijsje
Met haar positie op korte stop en
als vierde aan slag, is zij dit seizoen van grote waarde geweest
voor het team. Menig tegenstander
weet na de wedstrijden wel beter
dan haar te onderschatten. Ze is
snel, sterk en speelt niet alleen bij
Adegeest maar ook nog bij de Blue
Angels. De coaches zijn van mening: ‘die komt er wel’.
Kyara
Over Kyara is zoveel te vertellen,
dat komt eigenlijk omdat ze zelf
ook altijd zoveel te vertellen heeft.
Als eerste slagvrouw heeft zij de
taak om de wedstrijd te openen, je
kan er zeker van zijn dat ze dat zal
doen. Met een arrogante en ‘schijt
aan alles’ houding speelt zij zo
nonchalant mogelijk. Geweldig!
Lauren
Ook Lauren heeft vaak de beste
verhalen over haar weekend. Maar
daar zal nu niets over gemeld worden. Lauren heeft zichzelf opgewerkt tot een zeer waardevolle

speelster. Ze weet hoe het spelletje
gaat en speelt met volle overgave.
Een heerlijke teamspeelster!
Lisanne
Lisanne softbalt nu al een tijdje en
je ziet aan haar dat ze ervaring
heeft. Als tweede honkvrouw speelde ze afgelopen seizoen goed. Ook
aan slag groeit ze nog steeds, een
hele mooie vooruitgang om te zien.
‘Opgegroeid’ bij Adegeest hopen
we haar nog vele jaren bij ons te
zien spelen.
Nikki
Nikki speelt pas twee jaar, maar
dat zou je niet zeggen als je haar
ziet spelen. Want niet alleen bij
Adegeest, maar ook bij de Blue Angels leert zij veel. Het mooie van
Nikki is, is dat als je iets voordoet
ze het meteen begrijpt en overneemt. Haar wil om te leren en
goed te worden straalt er van af!
Noor
Noor is een hele goede speelster,
jammer dat ze dit soms zelf nog
even over het hoofd ziet. Aan slag
en in het veld is zij zo goed geworden, dat ze al 9 jaar speelt is te
zien. Noor mag trots op haar ervaring zijn, als een echte Adegeest
veteraan past ze supergoed in het
team.
Zoë
Zoë heeft zich dit jaar bewezen als
een prima outfielder. Met haar roze
helm en vrolijke lach is zij altijd
een gezellige meid in het team. O
ja, dat Zoë een honk wilde stelen
op de ‘honkbal-manier’ inclusief
pick-off, wordt door de vingers
zien.
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Honkbal Aspiranten
Met trainer Patrick en trainer/coach
Tom werden in januari 2014 de
zaaltrainingen begonnen. Onze aspiranten wilden graag kampioen
worden in deze klasse. Helaas
werkte Biento niet mee en zijn de 2
onderlinge duels door Adegeest
verloren. Daarnaast heeft Adegeest
ook tegen Catch en Blue Birds een
nederlaag geleden. Hierdoor was
een 2e plaats het hoogst haalbare.
Tijdens de competitie is menige tegenstander met dubbele cijfers het
veld afgegaan. Wedstrijden met
uitslagen van 15-1, 20-1 en 22-0
doet vermoeden dat er een groot
krachtsverschil was tussen de betere en slechtere teams.
In ieder geval hebben onze jongens
prima gepresteerd en kunnen we
trots zijn op de geleverde prestaties.
Softbal Aspiranten
Wanneer je net uit de pupillen
komt, weet je dat je het moeilijk
gaat krijgen in de 1e klasse bij de
aspiranten. Onder de bezielende
leiding van 2 vrouwen met mannelijke bijnamen Leo (Leonieke Riemens) en Kees (Suzanne Keesman)
weet je dat het tijdens de competitie niet echt mis kan gaan. Alle
wedstrijd zijn door de meiden serieus voorbereid zonder aan de
(goede) sfeer afbreuk te doen.

Honkbal Jeugd

De vriendinnengroep ging iedere
wedstrijd vol goede moed en met
veel ambities het veld in. De groep
heeft zich tijdens de competitie als
ex-pupillen dan ook kranig geweerd
en uiteindelijk werden vier wedstrijden gewonnen in de 1e klasse.
Dat is een goede prestatie.
Honkbal Pupillen
Een beetje vreemd jaar vonden wij
het vanwege de gesplitste competitie waardoor we in het tweede deel
na de zomerstop weinig wedstrijden hadden. Ook hadden we toen
andere teams om tegen te spelen.
Maar met 8 gewonnen, 8 verloren
en 2 gelijk gespeelde wedstrijden
deden we goed mee in de middenmoot (1e deel 5e plaats en 2e deel 4e
plaats).
Allemaal leuke wedstrijden met
mooie acties en soms wat slaperige
koppies. Naast de gedenkwaardige
toernooien in Apeldoorn (hoge klassering) en Schiedam (sterk spel tegen Neptunus) is vooral de wedstrijd tegen Wassenaar de coaches
het meest bij gebleven. Dat was
niet vanwege de eindstand die 12-1
was voor Wassenaar maar vooral
om de teamgeest die dag. We hoeven geen uitblinkers of "falers" te
noemen omdat we een team zijn
en daardoor samen sterk.
Daarnaast hebben alle spelers
zich in de loop van het seizoen
wederom verbeterd en met regelmaat van veldpositie gewisseld.
Daardoor hebben we een ruimere
keuze aan pitchers gekregen.
We kijken uit naar volgens seizoen waarin we (bijna) met zijn
allen doorstromen naar de aspiranten. Hoewel de coaches hopen
op meer technische ondersteuning tijdens de trainingen zullen
zij wederom een actieve rol tijdens wedstrijden en trainingen
blijven spelen.
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Beeball

Beeball Rookies
Het Beeball-seizoen zijn we gestart
met 3 Beeballers. Al snel kwamen
er steeds meer Beeballers bij. Uiteindelijk hadden aan het eind van
het seizoen een volwaardig team
met 11 Beeballers.
Het leuke en bijzondere aan dit
team is dat niet alleen het enthousiasme te zien is bij de coaches en
de Beeballers, maar dat ook de ouders ook plezier beleven aan de
trainingen en de wedstrijden.
Niemand vindt het een probleem
om even bij te springen als het nodig is en dit komt het teamgevoel
alleen maar ten goede en dat is zeker merkbaar op het veld.
Aan het eind van het seizoen is de
lang verwachte wedstrijd van de
ouders tegen de Beeballers gespeeld. Helaas moesten de ouders
het afleggen tegen de Beeballers
en hebben ze met 1 punt verloren.
Deze overwinning werd natuurlijk
uitbundig gevierd met de door de
ouders zelf gebakken pannenkoeken met stroop.
Om het gevoel voor bal en slag
verder te ontwikkelen hebben de
ouders het initiatief genomen om
met elkaar een zaal te huren voor
de overbruggende periode tot de
wintertrainingen. Op zondagochtend gaan de trainingen gewoon
door en staat het befaamde wctikkertje standaard op het programma op verzoek van de Beeballers.
Op naar het volgende seizoen,
waar we met elkaar weer zin in
hebben!!

Beeball Majors:
Het beeball major team van Adegeest
heeft een sportief en leerzaam seizoen
achter de rug. Max Groenewegen en Hugo Verster, ondersteund door Menno
Hoekstra, hebben met veel enthousiasme
de wekelijkse trainingen op zich genomen.
De ouders hebben met zichtbaar plezier
geholpen bij zowel de trainingen als de
wedstrijden. De deelname aan verschillende toernooien leverde een mooie
oogst van 2 bekers op. De reguliere wedstrijden waren spannend en werden afwisselend afgesloten met winst of verlies.
Gedurende het seizoen zag je dan ook
dat de spelers zich steeds meer ontwikkelden tot een team. Jammer was wel
dat door het slechte weer veel wedstrijden moesten worden afgelast, maar dat
hoort er nu eenmaal bij.
Het seizoen werd naar volle tevredenheid
op traditionele wijze afgesloten met grote
hoeveelheden pannenkoeken.
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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.
Zij 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

Over Adegeest
De honk- en softbal-vereniging Adegeest uit Voorschoten is opgericht op 17 februari
1986. Onze middelgrote en zeer gezellige vereniging speelt op het Sportpark
"Adegeest" in Voorschoten. Met 15 teams spelen we in de Nederlandse competitie. 6
Honkbalteams, 7 Softbalteams en 2 Beeballteams.
Adegeest is een gevarieerde vereniging: 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.
Naast het spelen zijn leden actief betrokken bij de organisatie van de vereniging
(commissies, bardienst, scheidsrechter, verldkeuring, wedstrijdvoorbereidingen,
training, coaching, onderhoud gebouw en veld, clubblad, organiseren feesten, etc.
etc.) Naast de leden zelf zijn de ouders van de jeugdleden actief en betrokken. Ook
is HSV Adegeest een aantrekkelijke vereniging waar vrijwilligers graag aan verbonden zijn.
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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

Pagina1919
Pagina

Sponsormogelijkheden

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 accommodatie
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.

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

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 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

Rijwielspecialist Besuyen
verrast HSV Adegeest met
softbalknuppels

Voorschoten, 15 november 2014
Tien spiksplinternieuwe softbalknuppels – daarmee verraste rijwielspecialist Ronald Besuyen de leden van honkbal- en softbalvereniging Adegeest. Zaterdag 15 november namen twee jonge speelsters de
knuppels, afkomstig van fietsenfabrikant Koga uit Heerenveen, in bijzijn van het bestuur in ontvangst.
Ronald Besuyen is al de derde generatie rijwielspecialisten in de Voorstraat te Voorschoten. Onder de merken die hij verkoopt
zijn ook de topfietsen van Koga. “Regelmatig
bezoek ik een beurs om nieuwe modellen te
bestellen. Afgelopen jaar kreeg ik een softbalknuppel als relatiegeschenk.

Ronald Besuyen overhandigt de knuppels aan Julia en Chiara

Hans Borghart, een goede klant, zag die
knuppel hier in de winkel en toonde zich bijzonder geïnteresseerd. Na een telefoontje
met Koga waren ze zo vriendelijk om nog
een stel extra exemplaren deze kant op te
sturen en dit jaar deden ze dat opnieuw.”
“Adegeest laat me niet los”, zegt Hans Borghart, met 65 jaar het oudste spelende lid
van de vereniging. “Het is zo’n leuke club. Er
heerst een heel goede sfeer, iedereen mag
meedoen en ik vind het heerlijk om jong en
oud op het veld te zien slaan en rennen.
Voor onze club betekent deze gift weer een
stukje zorg minder. Honkbal- en softbalknuppels zijn vrij prijzig dus het is heel leuk
voor de vereniging. Koga bouwt de beste
fietsen, dus met de kwaliteit van deze knuppels zit het ook wel goed.” Julia is zeven
jaar en speelt nu drie jaar beebal, een spelvariant voor de jongste leden. “Rennen is
het leukst”, vindt ze. “Deze knuppels zijn de
mooiste die er bestaan! Ik hou van turquoise
en ze zijn onbreekbaar.” Ook Chiara, zevenen-een-half jaar oud en één jaar lid van Adegeest, is blij met de nieuwe aanwinsten.
“Omdat ik er hard mee kan slaan, omdat ze
zo’n mooie kleur hebben, omdat ze glimmen
en omdat ze onbreekbaar zijn”, zegt ze lachend. Julia vult aan: “Chiara zit ook op atletiek dus ze kan ook heel hard rennen.”

