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september 2010

Hallo allemaal,
Allemaal een goede vakantie gehad? Of heb je deze nog tegoed? De zomerstop bij All In
is in ieder geval voorbij, alle teams zijn volop aan het trainen en hebben al weer één of
meerdere wedstrijden gespeeld. De senioren staan erg hoog in de competitie en kijken
uit naar een mogelijk kampioenschap. Dit en nog veel meer staat in deze na-zomerse
nieuwsbrief. Veel plezier met het lezen!

IInnhhoouudd::
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agenda
Heren senioren kampioen ??
About the rules
European Big Leage Tour
Weekend verslagen
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
29 oktober
Clubfeest

22
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Het bovenstaande kopje kan wel eens in de volgende nieuwsbrief komen, maar nu is het
nog niet zover.
Op zondag 26 september moeten de Heren Senioren hun laatste wedstrijd spelen: uit
tegen Maastricht.
zondag 26 september 2010
Nr.

Tijd

H14N-058 13:00

Team A

Team B

Maastricht All In

Score
-

Het Heren Senioren team kan alle steun gebruiken om in de wedstrijd Kampioen te
worden. Wij zijn van plan om er met een bus naar toe te gaan.
Heb je belangstelling om –tegen een geringe bijdrage- met het (kampioens?)team mee te
reizen, laat dat dan even weten via een mailtje aan:
Luuk Bazelmans = luukbazelmans@hotmail.com
Wij rekenen op jouw support!
Ronald
Huidige (5-09-2010) stand:

#
1
2
3
4
5

Team
All In
Maastricht
Nuenen-3
Sittard Condors
Sharks

GW W G
14 11
0
14 10
0
14
8
0
14
5
0
14
1
0
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V MIN Pnt RV RT
3
0 22 142 88
4
0 20 122 72
6
0 16 119 108
9
0 10 90 129
13
0
2 67 143
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Slag drie - altijd rennen?
Dat is wat ik de jonge spelers altijd aanleerde: "Als je drie slag hebt gekregen - of denk
dat dat zo is-: knuppel laten vallen, en sprinten naar honk één. De umpire vertelt wel of
je uit bent."
Maar dat is niet altijd verstandig om te doen. Dat sprinten, bedoel ik. Soms kun je daar
zeer verkeerd aan doen. Hoe zit het nu wel? Ben je automatisch uit met drie slag, of
heb je altijd een kans? We zullen het zo zien. Dit stukje is vooral geschreven voor de
jongeren onder ons, of eigenlijk de minder ervaren spelers, of nog anderen. De lezer
mag geheel zelf bedenken in welke categorie deze het liefst zou vallen. Nadat in dit
stukje de situatie van drie slag is uiteengezet, kun je jezelf een gemakkelijker beeld
vormen van een andere min of meer vergelijkbare situatie.
Honkbal is een spelletje tussen aanvallers -de slagpartij- en
verdedigers. Die laatsten staan in het veld. Wanneer de
verdedigers drie nullen hebben weten te maken, wordt er gewisseld.
Tot zover niks wat je nog niet wist. En je wist ook al wel dat een
dubbelspel, dat niks heeft te maken met spionage, en alles met het
maken van twee nullen in één verdedigende actie, mogelijk is, en ook
erg leuk om uit te voeren.
Goed, terug naar de slagman. De situatie is dat honk één niet bezet
is, en er zijn nog geen nullen. De 'count' is 0-2. Dus geen wijd, en
twee slag. Er wordt nu door de pitcher ten derde male slag gegooid.
Het maakt nu niet uit of de slagman met de knuppel zwaait-en-mist, of niet zwaait. We
nemen even aan dat hij een van deze twee dingen doet. Het hangt nu van de catcher af!
Wordt de geworpen bal door de catcher gevangen, dan is de slagman uit.
Wordt de bal echter niet gevangen, dan wordt de slagman nog een kans gegund door de
regeltjes. Kan de slagman het eerste honk eerder bereiken dan dat de bal daar is, dan is
die safe! De slagman, meen ik. Daar is grote kans op, want de catcher moet eerst de bal
gaan halen, en dan nog eens richting honk één gooien, en dan moet de honkman ook nog
de bal vangen en het honk (of de slagman/loper) aantikken. De slagman heeft dus best
nog wel een kans om safe te zijn!
Wat maakt het dan ingewikkelder? Nou, stel even het volgende: honk één is wel bezet.
Als de slagman loper wordt, dan ontstaat er een gedwongen loop. De loper op honk één
moet nu naar het tweede honk. Nu bedenken we even dat er weer een slag drie geworpen
wordt, de slagman mist of zwaait de knuppel in het geheel niet, en de catcher vangt de
bal niet. De slimme catcher vangt de bal bijvoorbeeld expres niet, maar houdt die wel
voor zich. Nu zou de slagman/loper naar honk één moeten, en dat zou die ook doen. We
kunnen allemaal bedenken dat de honk-één loper onderweg zou gaan naar het tweede
honk, en dat de catcher de bal naar dat honk zou gooien. En ook dat er nu een vrij
gemakkelijk dubbelspel zou kunnen worden gemaakt, want de bal zou via honk twee naar
honk één gaan: twee nullen in één actie! Da's wel heel gemakkelijk voor de verdediging.
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Om dit gemakkelijke dubbelspel te voorkomen, is in de regels opgenomen dat de slagman
automatisch uit is als zijn 3e slag niet gevangen wordt, terwijl het eerste honk bezet is.
Deze regel zorgt er dus voor dat de gedwongen loop niet ontstaat, en beschermt
daarmee de partij die aan slag is.
We zijn er bijna, dus graag nog even volhouden.
De regel beschermt dus de slagpartij, maar er wordt meteen ook vanuit gegaan, dat de
veldpartij dat dubbelspel ook kan maken. Dus hebben de regelmakers zitten bedenken
dat wanneer er al twee nullen zijn, dat de veldpartij moet laten zien dat ze de derde nul
kunnen maken. Hiermee wordt de slagman/loper nog een kans gegeven. Het is wel een
kleine kans, want bij de gedwongen loop kan er op twee honken worden uitgebrand: het
tweede, maar ook het eerste honk.
In deze situaties is het dus wel verstandig dat de slagman naar honk-1 gaat sprinten:
- het eerste honk niet bezet, en de bal schiet door bij de 3e slag, ongeacht het aantal
nullen
- twee nullen, en het eerste honk is wel bezet, en de bal schiet door
Nu weten we meteen dat er niet gesprint moet gaan worden wanneer er bijvoorbeeld
slechts één nul is, en het eerste honk is bezet. Want stel nu eens dat de slagman wel
gaat sprinten? Grote kans dat de honk-1 loper denkt dat hij naar het tweede honk moet,
en ook daadwerkelijk op weg gaat. Wat zou de verdediging doen in dit geval? Juist, de
bal naar honk twee, en de loper -die nog onderweg is- tikken! Zou de bal eerder op het
tweede honk zijn, en daarna komt de loper daar ook op staan, dan is die safe! Het is
immers geen gedwongen loop, hadden we hierboven gezien! Als het goed is, komt er in
het scoreboek in dit geval een "SB" (Stolen Base, gestolen honk) te staan.
Voor de umpires kan het nu ook overzichtelijker zijn. Zij dienen immers steeds "slag!"
ofwel "strike!" te roepen, en de slagbeweging met de rechter arm te maken. En in de
voorkomende gevallen moeten ze zelfs "drie slag!" ofwel "strike 3!" roepen. Slechts
wanneer de bal bij de 3e slag gevangen wordt, moeten ze ook "uit!" of natuurlijk "out!"
roepen, vergezeld van de uit-beweging van de rechterarm. Dat dienen ze ook te roepen
wanneer de bal bij slag drie doorschiet, het eerste honk bezet is, en er minder dan twee
nullen zijn.
Mocht je het nog niet helder hebben, dan kan het tekenen
van een schema helpen, met daarin de situaties van honk-1
al of niet bezet, en indien het bezet is, bekijk je het
aantal nullen. En dat doe je alleen wanneer de slag-3 bal
niet gevangen wordt.
Wordt slag-3 wel gevangen door de catcher, dan is de
slagman uit, en als het de derde nul is wordt er gewisseld.
Volgende keer iets over binnenhoog.
Frank van der Steur
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Op zaterdag 6 november komt het grootste honkbalevenement van de afgelopen jaren
naar Eindhoven! Op initiatief van Rick van den Hurk komen enkele Major League sterren
naar Nederland om enkele clinics te verzorgen. De aftrap zal zijn in het Indoor
Sportcentrum in Eindhoven.
De Major League sterren zijn o.a. Roger Bernadina, John Baker, Barry Zito, Josh
Johnson (onder voorbehoud), Chase Utley (onder voorbehoud), en natuurlijk lokale held
Rick van den Hurk zelf. Pupillen en aspiranten kunnen actief deelnemen aan de clinic,
waarbij de MLB sterren zullen praten over onderwerpen als slaan, fielden, pitchen e.d.
Na afloop van de clinic is er voor de deelnemers de mogelijkheid voor een Meet & Greet
met de sterren!
De Clinic is ook bij te wonen als toeschouwer. Het Indoor Sportcentrum heeft veel
zitplaatsen ter beschikking voor geinteresseerden.
De clinic is voor deelnemers EN voor toeschouwers GRATIS bij te wonen. Deelnemers
dienen zich wel in te schrijven voor de clinic (dit kan op de website van de European Big
League Tour). www.europeanbigleaguetour.com
Kom allen naar dit spektakel op zaterdag 6 november. Aanvang clinic 12.00 uur.
Verwachte eindtijd ca 17.00 uur.

Rick van den Hurk (Eindhoven, 22 mei 1985)
Hij begon zijn carrière bij PSV in Eindhoven, waar zijn vader
coach was. Aanvankelijk was hij catcher en buitenvelder. Als
zestienjarige werd hij gescout door Chicho Jesurun,
waardoor hij de Playball Baseball Academy van de Marlins in
Fort Lauderdale kon volgen. Hij beviel zo goed dat hij een
jaar later al een profcontract kreeg. Van den Hurk speelde in
de Rookie League voor de Gulf Coast Marlins en daarna voor
de Jupiter Hammerheads in de Single A Advanced. In 2004
werd hij door bondscoach Robert Eenhoorn opgeroepen voor het Nederlands team, maar
omdat hij herstellende was van een heupblessure maakte hij geen deel uit van de
selectie voor de Olympische Spelen in Athene.
Op 10 april 2007 maakte Van den Hurk zijn debuut in de Major League, nadat de vaste
werper van de Marlins geblesseerd was geraakt. In de wedstrijd tegen de Milwaukee
Brewers stond hij als startende werper 4 2/3 innings op de
heuvel. Hij stond de tegenstander slechts één punt toe. Hij is
de veertiende Nederlandse honkballer in de geschiedenis die in
de Major League uitkomt.
In 2010 speelde van den Hurk eerst bij de Triple-A (minor
league) New Orleans Zephyrs. Op 31 juli 2010 werd hij door de
Marlins geruild tegen Will Ohman van de Baltimore Orioles,
speelde even bij de Norfolk Tides, maar werd op 16 augustus
opgeroepen door de Orioles.
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Roger Bernadina

(Willemstad, 12 juni 1984)
Bernadina gooit en slaat linkshandig, speelt als buitenvelder en komt
al acht jaar uit in de Amerikaanse Minor League. Nadat hij als kind
begonnen was te honkballen op de Nederlandse Antillen kreeg hij in
2001 een contract bij de Canadese club de Montréal Expos. Na zes
jaar in de Rookie- en A-divisies behaalde hij in 2007 de AA- en
AAA-divisies. In 2002 debuteerde hij voor de GCL Expos in de Gulf
Coast League. Van 2003 tot 2006 kwam hij uit voor de Savannah
Sand Gnats die uitkomen in de South Atlantic League. Hierna ging
hij in 2006 naar de Potomac Nationals die uitkomen in de Carolina League. Ook kwam hij
kort uit voor de Nederlandse hoofdklassevereniging DOOR Neptunus tijdens de playoffs voor het Nederlands kampioenschap. In 2007 begon hij bij de Harrisburg Senators
waar hij zijn debuut in de AA-klasse maakte in de Eastern League en promoveerde ook
naar het triple A-level dat jaar. Dat jaar kwam hij uit voor het Nederlands honkbalteam
en deed mee aan de Europese kampioenschappen waar het team door het winnen ervan
zich plaatste voor de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Tijdens deze
kampioenschappen werd hij uitgeroepen tot beste buitenvelder van het toernooi. Ook
kreeg hij van de Nederlandse bond de Guus van der Heijden Memorial Trophy als de
beste internationale speler onder de 23 jaar.
John Baker

(Alameda, Californië, 20 januari 1981)
John David Baker (geboren op 20-1-1981 in Alameda, Californië ) is
een Major League Baseball catcher voor de Florida Marlins. Hij
studeerde af aan De La Salle High School (Concord, Californië) in
1999. Als junior in 2002, leidde hij de Pac-10 met een slaggemiddelde
van 0.383 en werd geselecteerd voor de All Pac-10 team.Tijdens de
offseason doceerde hij lichamelijke opvoeding in het St. Isidorus
School in Danville, Californië.
Zijn eerste hit was de Major League een solo home run off Chan Ho
Park van de Los Angeles Dodgers op 10 juli 2008. Sinds 2009 deelt hij de catcherpositie met zijn teamgenoot Ronny Paulino; Baker speelt tegen rechtshandige werpers,
terwijl Paulino speelt tegen linkshandige werpers.
Barry Zito

(Las Vegas, Nevada, 13 mei 1978)
Barry Zito William (geboren op 13/5/1978 in Las Vegas, Nevada )
is een linkshandige startende werper voor de San Francisco
Giants, spelend in de Major League Baseball. Hij speelde zeven
seizoenen eerder met de Oakland Athletics, waar hij de 2002
American League Cy Young Award won en Zito speelde in drie AllStar teams. Zito speelde college baseball op UC Santa Barbara ,
Los Angeles Pierce College en de University of Southern
California . Zito is bekend om zijn eigenaardigheden en zijn eigenzinnige persoonlijkheid.
Hij schiep de liefdadigheid “strikeouts voor de troepen” die geld biedt aan ziekenhuizen
voor militairen gewond in militaire operaties.
Bron: EBLT
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Weekend 4-5 september

..

Beste mensen,

Dit weekend was het weer volop honkbalweer en moesten alle 4 de teams van All In aan
de bak….
Het was natuurlijk wel weer even wennen na de zomerstop, de pupillen en de senioren
mochten thuis hun programma afwerken en de aspiranten en de junioren gingen op pad.
Zaterdag:
Er is goed nieuws bij de pupillen: Jawel, er hebben zich twee belangstellenden
aangemeld en al gelijk mochten ze de wei in…als alles klopt hebben we nu negen pupillen…
Dat beloofd wat voor de toekomst van ons jongste team.
Zaterdag hadden ze de Sunville Tigers uit het buitenland (Bels) op bezoek om weer eens
lekker te ballen.
Helaas werd de wedstrijd niet gewonnen maar de coach was heel niet ontevreden over
de inzet (zeker van de “nieuwe”spelers).
De junioren gingen eens langs bij de Twins om daar hun programma af te werken. Helaas
hadden ze maar 8 spelers waarvan een geblesseerde…
Helaas werd de wedstrijd geleid door een umpire die nog niet gehoord had van het
begrip slagzone en is dan ook keurig per schriftelijke cursus nadien weer bijgeschoold
door de coach Hans….
Deze wedstrijd is dan weliswaar verloren maar met de krappe bezetting vooralsnog een
goede wedstrijd van onze junioren…
Tja, de aspiranten hè? Onze mennekes en meiskes hadden een afspraak in Venray met
de Royals.
De wedstrijd verliep niet helemaal zoals de coaches het hadden gedroomd…(een coach
was trouwens leeuwen aan het knuffelen in Kenia, maar dat terzijde)
Onze aspiranten hadden een zware dobber tegen de Royals en moesten helaas nipt de
wedstrijd weggeven aan de Royals. Volgende wedstrijd wordt vast veel beter, ze zijn
dan de vakantie weer vergeten en zijn er weer met het koppie bij…(vakantieliefdes??)
Zondag:
Onze senioren stonden om 12.00 uur op het veld om lekker warm te draaien voor een
robbertje honkbal met hun meest favoriete ploeg; Nuenen…..
De wedstrijd begon lekker met 3 punten in de eerste slagbeurt en dat gaf dus de
burger (en de coach) moed…
Jammer genoeg liep Nuenen weer in en op een gegeven moment stond Nuenen zelfs heel
even voor. Dat was dus niet helemaal de bedoeling en onze mannen gaven daarop als
antwoord heerlijk geslagen ballen met hier en daar een slordig foutje van de
tegenstander.
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Uiteindelijk werden er 8 inningen gespeeld en kreeg het team uit Nuenen een lesje in
honkbal..
Nog twee wedstrijden zijn onze mannen verwijderd van de kampioenstitel en zullen dus
alles op alles zetten om deze twee laatste wedstrijden ook te winnen.
Geheelonthouding op de zaterdag ervoor, vroeg naar bed, stevig ontbijtje (of broodjes
zalm tijdens de wedstrijd) en niets ligt er meer in de weg.
Op 19 september (de 12e zijn ze vrij) tegen de Sharks, wordt in Tongeren gespeeld!!!
En de laatste wedstrijd een week later tegen Maastricht in…Maastricht.
We hopen op een enorme schare fans om aldaar onze mannen naar de overwinning te
juichen…
Voor de statistici onder ons:
Pupillen:
H53M – 044
Aspiranten:
H43R – 079
Junioren:
H33G – 078
Senioren:
H14N – 052

All In- Sunville Tigers
Royals – All In
Twins2 – All In
All In – Nuenen

3 – 16
10 – 9
12 – 11
16 – 5

Prettige week,
Eelco van Ham
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In deze maand feliciteren we:
06 september: Sam Jaspers (pupil)
09 september: Inger Rempt (websitebeheer)
11 september: Mariska Setoe (aspirant)
13 september: Laura Muurmans (aspirant)
22 september: Eline Slaats (aspirant)
22 september: Manuel van de Wal (Senior)
24 september: Thomas Muurmans (junior)
26 september: Jeffrey Jonkers (junior)
Allemaal nog vele jaren namens het bestuur
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman.
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Nieuwe leden,
-Opgezegd,
--
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Nieuws of opmerkingen voor in de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom.
Sturen naar: nieuwsbrief@allinveldhoven.com
Website: http://www.allinveldhoven.com
Nieuwsbrief: neiuwsbrief@allinveldhoven.com
Contributie: Giro 4458531 t.n.v. VHSV All In
Ben je geen lid, maar wil je wel nieuwsbrieven van All In ontvangen, stuur dan een mail
met onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” naar nieuwsbrief@allinveldhoven.com
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