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terscursus te volgen en 5 van
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aangegrepen. Zij hebben 2
keer 2.5 uur lang les gehad
VERSLAG
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van internationaal scheidsVERSLAG JUNIOREN
rechter Harry van Heijningen.
COR POT LID VAN
Deze lessen zijn zeer leerVERDIENSTE
zaam en leuk bevonden. De
grootste reden is het plezier
Verslag wedstrijd
dat Harry in het scheidsen
heeft
en
zijn
geweldig
leuke
anekdotes.
Wij willen in ieder geval de
heren softbal 2
volgende mensen hartelijk feliciteren met hun diploma:
Op donderdag 10 april is de
- Joyce Bijl,
eerste competitiewedstrijd door
SH 2 gespeeld tegen Power ’66, - Joost de Jonge,
altijd een lastige tegenstander.
- Jack Schneider,
Dit ging niet zomaar want Patrick de Castro had maar 7 spe- - Patrick Schneider en
lers te pakken weten te krijgen. - Rens Wegner.
Om dit op te lossen is er contact
Ook Tanneke Reinders kunnen
gezocht met de coach van SH 1.
we nu weer inzetten als
Appeltje, eitje even een aantal
dubbelleden uit de junioren en
scheidsrechter, want zij was
HH2 bellen en opgelost. Niet
beide lessen aanwezig. Omdat
dus, sommigen zaten in het
zij dit mogelijk heeft gemaakt,
buitenland en anderen gaven
geen gehoor. Dan maar de
heel erg bedankt.
O.A. IN DEZE SLAG:

coach van “SH 3” bellen of hij
nog invallers had. Door tijdsgebrek heeft hij besloten zelf mee
HAARLEMSE HONKBAL WEEK
te doen en niet meer verder te
bellen.
Ook dit jaar is hij er weer de Haarlemse honkbal week. Het honkbal spektaKort samengevat de coach van
SH2 zat opgescheept met de
coach van SH3 veroorzaakt
door de coach van SH1.
Met 8 ongetrainde (handicap 1)
spelers en dus een automatische nul (handicap 2) en op het
eerste honk een rookie
(handicap 3) is het toch een
spannende wedstrijd met een
terechte uitslag (12 –12) geworden. Mede een knap resultaat,
omdat steeds vanuit een achterstand moest worden teruggekomen.
Petje af mannen!

kel dat elke 2 jaar weer terug komt in het Pim Mulier stadion in Haarlem. Dit
jaar zullen er weer 6 teams strijden voor de overwinning van het toernooi.
Dit jaar zullen buiten het Nederlandse team ook de teams uit Cuba, Nederlandse Antillen, Japan, Taiwan en Amerika aanwezig zijn. Het team van Cuba zal voor 80% het team zijn wat ook mee gaat naar Peking. Ook de Nederlanders zullen voor een groot deel mee gaan naar Peking. De Amerikanen
komen dit jaar met hun beste college spelers. De japanners en het team uit
Taiwan zullen ook dit jaar weer voor spektakel zorgen en in het team van de Nederlandse Antillen zullen meerdere bekenden namen meespelen. Dus genoeg reden om ook te komen kijken. Het speelschema is al bekend en te vinden op
www.Honkbalweek.nl. Kaarten zullen verkrijgbaar
zijn vanaf half april. Het belooft in ieder geval weer
een groots spektakel te worden.

SLAG
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CLUB VAN 100
De club van 100 is een club van mensen en bedrijven die
Adegeest een warm hart toedragen. Dit warme hart bestaat uit een jaarlijkse donatie van 100 euro. Als tegenprestatie wordt (voor iedereen zichtbaar) een honkballetje
geplaatst op het daarvoor bestemde bord in de kantine.
Dit is mooie reclame voor uw bedrijf. Anonieme clubleden
zijn natuurlijk ook altijd welkom!

COACH VERGADERING

LID VAN
VERDIENSTE
Zaterdag 12 april
heeft lid van verdienste Cor Pot zijn
speldje ontvangen.
Naast het jarenlang
coachen van dames
1 en vele andere activiteiten is hij voor
zijn verdiensten beloond. Helaas is Cor
gestopt met coachen. Zijn opvolger
is Jerry de Palm. Wij
willen hierbij Cor
nogmaals bedanken
voor al zijn inzet
voor de vereniging
de afgelopen jaren.

Er is op 19 maart een coach vergadering geweest. Hier waren
alle coaches aanwezig om de gang van zaken voor komend seizoen te bespreken. Zo is er besproken hoe er met de velden en
het materiaal moet worden omgegaan. Ook zijn de coaches van
alle teams weer aan elkaar voorgesteld en zijn de belangrijkste
veranderingen i.v.m. bondzaken besproken. Gelukkig waren het
niet alleen maar bekende gezichten aan tafel. We hebben namelijk kennis kunnen maken met Michael Vonk de nieuwe coach
van de honkbal Pupillen. Verder was een groot punt van discussie de conditie van de velden die er op dat moment erg slecht
bij lagen waardoor vele oefenwedstrijden niet door konden
gaan. Ook kwam nog het pakken tekort kort ter sprake, maar
Verspreiding slag
ook daar wordt aan gewerkt. Nadat alle coaches de informatie hadden ontvanVoortaan zal de slag
gen, was iedereen van mening dat het seizoen wel kon beginnen.
voor de senioren
teams via de e-mail
KANTINE
worden verspreid. De
Ook dit jaar zullen alle senioren teams en de junioren weer bar dienst moeten jeugd teams zullen
draaien. Ook dit jaar is daar natuurlijk weer een netjes schema voor gemaakt de slag nog gewoon
wie welke week moet. (voor schema zie site) . Maar elk team moet zelf ook
op papier uitgedeeld
wel eens spelen en daarom wordt er ook de hulp van de ouders gevraagd om
krijgen en uiteraard
de gaten op te vullen. Dus mocht je zelf niet spelen en zou je het niet erg vin- liggen er een aantal
den om een keer bardienst te draaien laat dit dan weten.
exemplaren op de
Mail dan aan kantine@hsv-adegeest.nl, want alle hulp is welkom.
bar in de kantine.

NIEUWE VLAG

Peanutdag

EINDELIJK! Er is een Adegeest vlag. Zoals iedere zichzelf
respecterende vereniging hebben wij nu ook een eigen vlag.
Zie hieronder de grote onthulling van onze vlag.

25 mei is er door het jeugdbestuur
een peanutdag georganiseerd. Deze
dag zal gevuld zijn met een training
en een leuke speurtocht. Verder zal er
een verzorgde lunch zijn.
Aan het einde van de
dag zal er
voor de kinderen nog
een leuke
verrassing
zijn. In de
volgende
slag zullen
we terugblikken op deze
geweldig leuke dag.
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Adegeest Jas of Trui met eigen naam

EVEN
VOORSTELLEN:

Zoals iedereen zal weten is er in de zaal een mogelijkheid geweest om een Adegeest jas of trui aan te schaffen. Deze mogelijkheid is er nog steeds. De donker
blauwe capuchon trui met je eigen naam achterop kost 25 euro en een niet gevoerde regen jas alleen met logo kost 20
euro. Wil jij nou alsnog zo’n mooie trui of
jas mail dan naar:
Patrick_honkbal4life@hotmail.com.
Zet duidelijk in het mailtje wat je maat is,
en wat je achterop je trui wil. Verder is het
handig om te vermelden in welk team je zit
zodat we weten hoe de trui bij jou moet
komen. Dus heb je nog geen trui of jas
wees niet getreurd en bestel. (over de betaling hoor je meer als je bestelt)

EERSTE HONKBAL JUNIOREN TOERNOOI
Op 15 maart (toen het nog mooi weer was) hadden de honkbal junioren alweer hun eerste toernooi. Iedereen ,naja iederen van de honkbal junioren waren Rens Wegner (wegie), Erik Hoogeveen
(die lange), Tim Barnhoorn (timmy), Gert de Jonge
(gewoon gert:P), stond weer vroeg bij Adegeest.
Dat zijn natuurlijk niet genoeg spelers om mee te
spelen dus gingen we onze oude teamgenoten uit
heren 2 te hulp vragen, natuurlijk hadden Joost de
Jonge, Mark Luykx en Wesley Dijkstra wel zin om
een potje te honkballen. Maarja als je kan tellen
dan tel je nog steeds maar 8 mensen. Dus bij onze
eerste wedstrijd tegen de Hellevoet Athletics
mochten we Pim (Pimmy :P) even lenen van onze
andere tegenstander Gophers (waar het toernooi
plaatsvond).
Wij mochten beginnen met slaan, en na een half
jaar niet in het slagperk hebben gestaan was het
voor iedereen weer wennen maar de eerste honkslagen waren alweer een feit, zelfs een aantal punten werden gescoord. Toen we het veld in moesten
begon die lange meteen met een strike-out, dat is
pas een goed begin om je seizoen mee te beginnen. Na wat pogingen om op de honken te komen,
maar door ons geweldige veldspel kwam er
niemand op de honken en waren er al weer snel 3
uit dus mochten wij weer gaan slaan. Na een aantal 4 wijd stond er veel druk op de pitcher en nadat er weer wat mooie honkslagen van rens en
wesley. Al snel stonden we met 10 punten voor.
Dus wij dachten dat we het wel zouden winnen.
Maar toen de Hellevoet weer aan slag mocht rens
gaan gooien op mark. En die heeft ook weer een
mooie strike-out gegooit. Helaas hebben ze toch 1
puntje kunnen maken dus de eindstand was 10-1
in ons voordeel.
Na die wedstrijd konden we naar de wedstrijd van
de Gophers en de Hellevoet Athletics kijken en natuurlijk naar de Pupillen van Adegeest op het veldje naast ons speelde. Nadat Gophers hun wedstrijd
had gewonnen, moesten wij de laatste wedstrijd
spelen tegen Gophers om te bepalen of wij of gophers het toernooi zouden winnen. Wij mochten

Eindelijk hebben de dames en
heren in hun nieuwe pakken
gespeeld. In het weekend van
12 en 13 april hebben de heren en dames daardoor ook
prima gepresteerd, ze hebben
namelijk dat weekend alle
wedstrijden gewonnen. Hierboven een foto van het trotse
dames team.

weer beginnen met slaan, Gophers had toch
wel een wat betere pitcher dus in de eerste inning
konden we niet veel mensen op de honken krijgen. Nadat de catcher een paar ballen had laten
doorschieten hebben we toch 1 puntje kunnen
binnen slepen. Rens begon met pitchen in de eerste slagbeurt van Gophers en Erik mocht voor de
eerste keer catchen. Na een makkelijk uitje op 1
gooide rens alweer een strike-out. En gert maakte maakte weer een ongelofelijke vangbal in het
midfield om de inning af te sluiten waar niemand
van Gophers op de honken is gekomen. De tweede slagbeurt liep niet al te goed en was al weer
snel over zonder een puntje te maken. Gophers
kwam in hun slagbeurt goed terug met een mooie
honkslag. Door het zoveelste strike-out werd de
inning weer afgesloten met een 1-1 stand. Dus
de laaste inning moest wel goed gaan. Maar toen
Kevin, die we van Hellevoet hadden geleend die 2
keer best wel erg hebben verloren en niet veel
honkslagen hebben geslagen, aan slag kwam …..,
toen sloeg hij de bal ver het outfield in en sloeg
een 2 honkslag. Door nog een paar mooie honkslagen kwamen er 2 punten binnen waardoor de
stand op 3-1 kwam met nog 1 slagbeurt van
Gophers. De laatste inning mocht Erik weer op de
werpplaat staan maar na een matig balletje naar
Timmy die korte stop stond hadden we het eerste
uitje op 1 al gemaakt door rens. De 2de slagman
had al snel 2 strikes om zijn oren, maar sloeg de
3de bal met een lopje net over het infield waardoor hij op het eerste honk kwam te staan. Het
2de uitje werd weer gemaakt door een strike-out.
Toen kwam de 4de slagman aan de plaat na een
paar balletjes gegooid te hebben werd er een
outside balletje gegooid die hij vol op zijn knuppel nam en hard richting het rechtsveld sloeg,
maar Kevin (van Hellevoet) die op het 2de honk
stond kon de bal nog net met een sprong uit de
lucht vissen, waardoor het derde uitje werd gemaakt en we de 2de wedstrijd met 3-1 hebben
gewonnen. En dat betekent dat wij alle wedstrijden hebben gewonnen en dus de eerste plaats
hebben veroverd.
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HSV Adegeest op het internet:
Www.hsv-adegeest.nl

Geplande evenementen
25-Mei
15-Juni
30-Juni
01-Juli
03-Juli
12-Juli

Foto-Video DVD

Spelletjes dag, een leuke dag voor de peanuts!
Landelijke Peanutdag in Apeldoorn bij Robur ‘58
Sportdag scholen slagbal toernooi
Sportdag scholen
Sportdag scholen
Toernooi voor honk- en softbaljunioren incl. overnachten op
het veld

21-September Bedrijventoernooi

Voor wie het gemist heeft of vergeten is. Van het Jeugdkamp is een
Video DVD en een Foto DVD gemaakt. Deze 2 dvd´s samen inclusief een opberghoes is te bestellen
voor €2,50 via een formulier welke
in de kantine of website is te krijgen. Hierop staat ook hoe verder te
handelen. De opbrengst komt ten
goede aan de vereniging voor nieuwe jeugdactiviteiten. Dus allemaal
snel bestellen.

Sponsoren

Nieuwe Leden

Zoals iedereen weet is het heel moeilijk om een blad als de slag te maken zonder geld. Om deze reden zoeken wij sponsoren. Zou jij of jouw bedrijf sponsor
1126 Thomas Hendriks (peanut)
willen worden van de slag stuur dan een mailtje naar: slagadegeest@live.nl.
1127 Yannick Hendriks (peanut)
Dan kunnen er afspraken gemaakt worden over wat er gaat gebeuren en dan
En Coach Jerry de Palm is nu ook spelend lid. staat jouw bedrijf misschien wel al in de volgende slag. Een sponsor worden van
een evenement of team kan natuurlijk ook.
1125 Lucas Ressang (Honkbal aspirant)

Over Adegeest
Kopij is welkom op:

slagadegeest@live.nl

Onze
Accommodatie vanuit
de lucht
gezien.

"Een van de krachtige punten van H.S.V. Adegeest is het feit dat de
vereniging volledig draait op vrijwilligers. Zij vullen de besturen en
commissies en zorgen dat er begeleiding is voor de teams.
Dit alles leidt er toe dat er elk jaar weer gespeeld kan worden op de
velden en dat de kantine altijd open is tijdens wedstrijden om een
hapje of drankje te nuttigen. Echter, vrijwilligers heb je nooit genoeg. Dus heb je interesse om als vrijwilliger iets voor H.S.V. Adegeest te betekenen, meld je dan bij één van de betreffende commissieleden of neem contact op met de secretaris
(email: secretaris@hsv-adegeest.nl)
of technische commisie (TC@hsv-adegeest.nl).

HSV ADEGEEST
Clubhuis en velden:
Beethovenlaan 137
2253 BH Voorschoten
tel. 071-5720722

COLOFON
Redactie: Marian Stapper
Tanneke Reinders
Patrick Schneider
Menno Hoekstra

Postadres:
Postbus 137
2250 AC Voorschoten

Layout: ReppatsO

De honk- en softbalvereniging Adegeest
uit Voorschoten is opgericht op 17 februari 1986. Deze middelgrote en zeer gezellige vereniging speelt in Sportpark
"Adegeest" in Voorschoten. Momenteel
heeft de vereniging 13 teams. 5 hiervan
spelen honkbal, 6 softbal, 1 peanutbal en
1 recreanten team. Als je het leuk vindt
om een keer te komen kijken dan kan dat
altijd. Ook bestaat er altijd de mogelijkheid om een paar keer mee te trainen met
een team als je geïnteresseerd bent om
eventueel te komen spelen bij Adegeest.
Voor vragen en/of verdere informatie over
de honk- en softbalvereniging Adegeest
kan je altijd terecht bij het bestuur. Je
kan ook altijd even langskomen op de
accommodatie of bellen naar de kantine.

Verjaardagen
Joëll Magré
Ingrid Claproth
Joyce Bijl
Jack Schneider
Patrick Schneider
Hannah Fase
Roel Bik
Odette Paauwe-Insinger
Lonneke Akkerman
David van Veen
Marjolein Reinders
Emile de Boer
Michiel Pijnnaken
Tom van Lint
Timo van Aanhout
Michaël de Zwart

10 mei
12 mei
13 mei
15 mei
17 mei
19 mei
19 mei
23 mei
30 mei
31 mei
01 juni
03 juni
04 juni
05 juni
07 juni
08 juni

Volgende keer
O.a. Uitgebreid verslag van de peanutspelletjesdag en Softbal heren 3 wedstrijd...

