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augustus 2010

Hallo allemaal,
Het zit erop , het europees kampioenschap voor cadetten met een top resultaat voor
Nederland. Alles is goed verlopen, mede dankzij de vele handen van onze leden en
betrokkenen van All In. Nu fijn vakantie vieren, en daarna w eer fit en sportief verder
met de competitie.
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Agenda
Junioren tegen Duitsland
EC Cadets 2010 een succes
Weekend verslagen
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
29 oktober
Clubfeest

22

J
Juunniioorreenn A
Allll IInn ooeeffeenneenn tteeggeenn D
Duuiittss CCaaddeetttteenn tteeaam
m

..

De Europese Kampioenschappen Cadetten 2010 hield onze club de afgelopen weken goed
bezig. Als hoogtepunt voor het juniorenteam kwam de uitnodiging tot het spelen van een
oefenw edstrijd tegen het Duits Cadetten team. Het Duitse team was al enkele dagen
voor het begin van het toernooi in Eindhoven aanw ezig, en zocht een zogenaamde
“sparring partner” als aanvulling op hun voorbereiding. Om een goed beeld van een
voorbereidingsdag te geven: om 10:00 uur stond het Duitse team al op het veld van PSV
voor een training. Om 12:00 uur een potje ballen tegen een lokaal team (zaterdag tegen
PSV, zondag tegen All In) om na de wedstrijd weer tot 16:00 uur te trainen. Op zondag
18 juli speelde dus de junioren (aangevuld met 1 aspirant en 2 (jonge) senioren) de
oefenw edstrijd op het hoofdveld van PSV in Eindhoven. Er waren stiekem toch nog een
flink aantal toeschouw ers/fans van de keur van All In aanwezig. Al tijdens de warmingup bleek dat de toekomst van het Duitse honkballen op het veld stond. Goed veldwerk,
erg gedisciplineerd en geconcentreerd stonden de Duitsers hun training af te w erken.
En dat voor jongens in de leeftijd van 12 tot en 15 jaar. Van een wedstrijd was
natuurlijk geen sprake. Hans de Vrieze grapte nog: “Als onze punten voor 10 tellen, dan
is het een gelijkopgaande partij!” Het w erd w el een lekker potje ballen, waarbij sommige
spelers van All In voor mooie verrassingen zorgde. Er moest hard gew erkt w orden in het
buitenveld. Een mooie ervaring en vooral een enorme leerzame dag. All In scoorde die
zondag 4 punten. En dat zijn er meer, dan we op voorhand verwacht hadden. Onze
junioren kunnen dus één interland op het naam schrijven. Dat staat toch mooi op je C.V..
Bijgaand via foto’s een impressie van de wedstrijd.
Geen kadootjes
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Eerste punt binnen

Rob Hageman aan slag

Jeroen Bakkeleit met tegenstander

Nathalie in afwachting

No score

Bram in actie

Save

Na afloop Knuffelen
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Van 20-24 juli vond mede op het veld van All In op de Kempen Campus het EC Cadets
2010 plaats. Dankzij de inzet van vele leden van All In werd dit een succes.
Aan de EC gingen vele maanden voorbereiding door het Bestuur en de speciaal hiervoor
aangetrokken projectleider Dries Swart vooraf, met een piek in de weken voor de
eerste wedstrijd. In die weken werd er heel wat afgeknutseld door Dries, Hans & Peter,
Eelco & Maarten, waarbij Betty, Laszlo en ondergetekende wat hand- en spandiensten
mochten verlenen.
Gedurende het toernooi waren Hans de Vrieze (Coördinator) en Eelco van Ham
(Groundsman) elke dag ter plekke aanwezig om de organisatie soepel te laten verlopen,
met Dries als regelaar achter de coulissen, waarbij hij regelmatig ten tonele verscheen.
De kantine w erd door GVAC bemand, hoew el Berni Sanders de eerste dag moest
bijspringen.
Alsof ze nooit wat anders gedaan hadden draaiden Benchmanager Frank v/d Steur,
Peter de Vrieze, Bas Donders, Eddy Tromp, Freek van Dooren, Marcel Hageman, Dries
Sw art, Ilse Muurmans en Daan Habraken hun shifts.
In hun All In tenue waren de Batgirls Eline Slaats, Mariska Setoe , Nathalie Couw enberg
en de Batboys Bram v/d Steur, Jeffrey Jonkers, Rob Hageman, Jules Bouwmans, Timo
Boekholt, Patrick van Bekkum, Ivar Smets, Thomas Muurmans en Daniel Malo af en toe
onze sterren op het veld.
Ook moest het scorebord en de muziek w orden bediend. Daarvoor hadden o.a. Sylvia
Smulders, Jeroen Schmidt, Betty Swart, Rob Boekholt en Eddy Derks zich vrij weten te
maken.
Door de inzet van bovengenoemden (*) w erd het EC Cadets 2010 een succes. Daar ben ik
enorm trots op.
Het spits werd overigens op zondag 18 juli afgebeten middels een wedstrijd van de
Duitse Kadetten tegen een versterkt Pupillen team van All In op de Heihoef. Een
internationale belevenis en een prachtig leermoment.
Ik vertrouw er op dat w e hiermee All In w eer beter op de kaart hebben gezet. We
hebben als kleine vereniging een goede indruk gemaakt en aandacht gekregen van
verenigingen, Gemeente Veldhoven, de lezers van de (plaatselijke) bladen en –last but
not least- het publiek.
Bedankt!
Ronald
(*) mijn w elgemeende excuses als ik iemand vergeten ben

Op 24 juli vond de finale w edstrijd plaats met Nederland tegen Czech Republic. Deze
wedstrijd heeft Nederland gew onnen met 14-4 en zijn dus EUROPEES KAMPIOEN.
(Zie http://competition.baseballeurope.com/2010/eindhoven/standing.php)
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Weekend 3-4 juli
Beste All In’ners,
Ook tijdens dit warme w eekend zijn weer verschillende All In teams in actie gekomen.
De pupillen mochten op bezoek bij Sittard Condors terwijl de aspiranten het thuis
opnamen tegen directe concurrent Uden Red Sox. De junioren waren dit weekend vrij
omdat hun tegenstander geen team op de been kon brengen. En de senioren hebben hun
laatste wedstrijd voor de zomerstop thuis gespeeld tegen de Sittard Condors.
De pupillen hebben met 6 spelers hun best gedaan tegen de Condors uit Sittard maar
helaas verloren met 13 - 3. De pupillen staan momenteel op de 5e plek in de competitie
en proberen elke week de pupillen van DVS achter zich te houden.
Zogezegd kregen de aspiranten hun directe tegenstander om de 3e plek op bezoek, een
belangrijke w edstrijd dus. Het duurde een tijd voor de aspiranten echt op gang kwamen
en helaas was er toen al een gat geslagen van een aantal punten door de Uden Red Sox.
In de gelijkmakende slagbeurt hebben de aspiranten wederom laten zien een goede
slagploeg te zijn maar het mocht uiteindelijk niet baten met nog 6 punten, eindstand: 11
– 13 verlies en dus op de 4e plek in de competitie. Het doel blijft de 3e plek en daar
gaat het team nog steeds voor.
De senioren zijn nog steeds volop in de race op het kampioenschap, net als de junioren
trouwens. Dit weekend kwamen de Sittard Condors op bezoek waar de vorige keer van
verloren werd. Een moeilijke tegenstander dus. De eerste 3 innings leverde beide teams
een aantal punten op maar nog geen ruime voorsprong dus er moest voor gew erkt worden
in de hitte. De heren kwamen ook wat laat echt op stoom met het slaan en hebben in de
4e inning orde op zaken gesteld door veel punten binnen te slaan door o.a. 2 in-the-park
homeruns van Jeroen Meijer en nog een homerun van Jair Gomez. Uiteindelijk hebben
de heren dik gew onnen met 20 – 4 en zijn nu in ieder geval een w eek de leider in de
competitie omdat Maastricht niet in actie kwam.
Tot volgende w eek!
Uw wedstrijdsecretaris

Weekend 10-11 juli
Dames en heren,
In verband met de w el zeer spannende en zenuw slopende avond waarop ons mooie oranje
elftal Spanje moest verslaan zijn de scores van All In een beetje later dan u gew end
bent.
Na genoten te hebben van 22 mannen met een bal kan ik wel zeggen dat honkbal toch
mooier is…
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Zij doen het met 18 man en een bal maar w el zonder gele kaarten….maar allez, volgende
maal pakken we die bokaal…toch?
All In kwam dit weekend met drie teams in de strijd en w el allemaal thuis. Nou is onze
accommodatie dermate groot dat dit geen problemen opleverde.
De pupillen kwamen als eerste in actie tegen Maastricht met maar 7 spelers. Helaas is
er nog niet een heel team maar deze spelers tellen dan w eer voor tw ee zodat ze
eigenlijk met z’n 14en spelen…
Werd de vorige w edstrijd tegen Maastricht nog met 16 – 1 verloren, nu brachten ze er
al heel wat beter van af! Ze verloren welisw aar maar met een score van 2 – 6 viel dat
nog niet tegen.
Cocky wist op een plezierige manier de wedstrijd tot een einde te brengen ondanks de
warmte.
Na de zomerstop moeten de pupillen nog 7 maal in actie komen en ik nodig u dan ook uit
om deze kanjers te komen aanmoedigen!
De aspiranten kwamen na de pupillen in het geweer en hadden de buren van DVS op
bezoek.
Het w erd weer eens tijd dat deze kanjers het zelfvertrouwen weer eens een oppepper
gaven na de tw ee vorige wedstrijden die ze helaas verloren.
Met een goed bezet veld werden de gasten getrakteerd op een lekker potje ballen en
moest DVS de meerdere erkennen in ons aspiranten team.
De w edstrijd w erd met een eindstand van 8 – 2 in het voordeel van All In beëindigd.
Na komende zaterdag hebben de aspiranten nog 4 reguliere wedstrijden te spelen en
een inhaal w edstrijd tegen Mulo.
Mulo staat momenteel bovenaan in de competitie dus de mannen moeten zaterdag flink
aan de bak in Helmond….
Dus supporters, neemt uw vevuzela en andere toeters ter hand en blaas die aspiranten
naar een overwinning!
Ja en dan de junioren…
Na geruime tijd de competitie aangevoerd te hebben moesten ze nu met een plaatsje
lager genoegen nemen…
Helaas was afgelopen zaterdag de tegenstander, de Boosters, sterker en w erden onze
mannen met 5 – 12 een nederlaag bezorgd.
Hopelijk zal de zomerstop ze goed doen met verplichte rust, spelregels nog eens
doornemen, tactiek bedenken en dan in de laatste twee w edstrijden van hun competitie
nog tw eemaal enorm vlammen en die koppositie terug pakken.
We rekenen op veel supporters deze dagen….toch?
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Samengevat:
Pupillen
Aspiranten
Junioren

H53M – 035
H43R – 064
H33G – 065

All In – Maastricht
All In – DVS
All In – Boosters

2–6
8–2
5 – 12

Aanstaande w eek dinsdag t/m zaterdag zijn er iedere dag twee honkbalwedstrijden te
zien op ons veld . Het zijn landen die deelnemen aan de EK cadetten.
Hou de nieuw sbrief goed in de gaten en w e hopen dat w e velen van u zullen zien op het
veld als toeschouwer.
Natuurlijk kun je je ook nog opgeven als vrijwilliger om een handje te helpen. Neem dan
uiterlijk deze w eek contact op met Ronald Kamphuis, Dries Swart of Hans de Vrieze.
Eelco van Ham
Wedstrijdsecretaris

Weekend 17-18 juli
Dames en heren,
Hoew el de vakantie voor velen van de All In-ers al is aangebroken, moesten er toch nog
tw ee teams aan de bak dit weekend alvorens te mogen genieten van een welverdiende
zomerstop.
Met het EK-cadetten in het vooruitzicht moesten de aspiranten zaterdag het strijdperk
van Mulo in Helmond betreden. Mulo voert momenteel de competitie aan bij de
aspiranten en moest er dus flink gew erkt worden.
Het w erd een spannende wedstrijd welke gew onnen w erd door Mulo, maar niet zo zeer
op eigen kracht maar meer vanw ege 4-wijd ballen, slordigheids foutjes van All In.
Dat betekent dat in aanleg ons team helemaal niet slecht deed en met 6 afgemelde
spelers viel het al met al toch nog mee.
De einduitslag bleef steken op 9 – 2 in het voordeel van Mulo.
De junioren moesten het zaterdag opnemen tegen de Gryphons. Ook dit was een niet
gemakkelijke wedstrijd en wellicht met de zomerstop in het vooruitzicht
( zomerstopmoeheid??) was het helaas niet mogelijk om een herhaling van 7 mei te
realiseren….toen w on All In thuis met 19 -2 van de Gryphons.
Nu moest het team een nederlaag accepteren en ze w erden met een eindscore van 8 – 6
naar huis gestuurd. Het kan verkeren in de competitie…
Vandaag, op zondag 18 juli, speelde een samengesteld team van All In junioren,
aspiranten en senioren een oefenw edstrijd tegen het Duitse Cadetten team w elk deel
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uitmaakt van het Europees Kampioenschap Cadetten 2010. Deze w edstrijd w erd op het
hoofdveld van PSV in Eindhoven gespeeld en er waren stiekem toch nog een flink aantal
toeschouw ers/fans van de keur van All In aanwezig….
Natuurlijk mag je niet verwachten dat een zo snel samengesteld team van All In deze
Duitse cadetten honkbal les kon geven maar het w erd wel een lekker potje ballen
waarbij sommige spelers van All In voor mooie verrassingen zorgde.
Het was een mooi begin van het EC cadetten welk op dinsdag gaat beginnen en een hele
week voor mooi honkbal gaat zorgen in onze regio, sterker nog, op ons veld.
Ik zou zeggen, annuleer al je afspraken, vakanties, w erkafspraken en kom genieten op
ons veld waar iedere dag om 11.00 uur en 15.00 uur w edstrijden zijn.
Behalve op zaterdag, dan zijn de tijden afw ijkend (check onze mooie w ebsite, link naar
EC cadetten) omdat de finale op zaterdag om 17.00 uur in Eindhoven wordt gespeeld.
Wellicht maakt het Nederlandse team daar deel van uit en ik zou zeggen; kom en geniet
van deze E.C. en het mooie weer …..
De statistieken:
Aspiranten
Junioren

H43R – 074
H33G – 067

Mulo – All In
Gryphons – All In

9–2
8-6

Tot na de zomerstop!
Eelco van Ham
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In deze maand feliciteren we:
02 augustus:
09 augustus:
10 augustus:
13 augustus:
15 augustus:
18 augustus:
20 augustus:
23 augustus:
23 augustus:
24 augustus:
29 augustus:
30 augustus:
30 augustus:

Riley van de Wiel (aspirant)
Freek van de Hurk (heren)
Hans Akkermans (erelid)
Tim Arendsen (pupil)
Freek Bouw ens (heren)
Nico van der Steen (niet spelend lid)
Yvonne Bolt (niet spelend lid)
Rob Boekholt (bestuurslid)
Sam van de Biggelaar (aspirant)
Patrick van Bekkum (aspirant)
Jules Bouwman (aspirant)
Laszlo van Lieshout (heren)
Tanja Jilesen (aspirant)

Allemaal nog vele jaren namens het bestuur
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman.
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Nieuwe leden,
-Opgezegd,
--
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Nieuw s of opmerkingen voor in de volgende nieuw sbrief zijn van harte w elkom.
Sturen naar: nieuw sbrief@allinveldhoven.com
Website: http://www.allinveldhoven.com
Nieuw sbrief: neiuw sbrief@allinveldhoven.com
Contributie: Giro 4458531 t.n.v. VHSV All In
Ben je geen lid, maar wil je wel nieuw sbrieven van All In ontvangen, stuur dan een mail
met onderw erp “aanmelden nieuw sbrief” naar nieuw sbrief@allinveldhoven.com
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