Nieuwsbrief nr. 75 jaargang 7

augustus 2011

Hallo allemaal,
Voor sommigen zit de vakantie er al w eer op, en anderen zijn op vakantie of hebben het
nog tegoed. We kunnen dan nu even een tussenstand opmaken:
De senioren staan op plaats 4 van de 8.
De junioren staan op plaats 4 van de 6.
De aspiranten staan op plaats 3 van de 8.
De pupillen staan op plaats 3 van de 7.
Alle ploegen draaien mooi mee in de competitie.
We zijn benieuwd of we dit jaar kampioenen kunnen gaan huldigen. We verwachten dat
jullie allemaal je best gaan doen en vooral plezier hebben in het honkbal.
Verder in de nieuwsbrief nog een mooi verslag van de pupillen, die een mooi seizoen
draaien.
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Agenda
Vakantie
Pupillen
Clinic van Rick vd Hurk
Uit de oude doos
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
Najaar 2011
Jaarfeest
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De materialen zijn weer schoon opgeborgen, de kleding gewassen en schoenen gepoetst.
Het eerste deel van de competitie hebben w e achter de rug. Sommigen zijn nog op
vakantie, anderen zijn al terug. Die vakantie vliegt voorbij. Voor je het weet sta je met
je schone kleren in het veld de materialen te gebruiken, het sein dat de competitie weer
verder gaat. Geniet nog van je vrije tijd totdat je w eer van honkbal mag genieten.
Wanneer deze Nieuwsbrief verschijnt -bedankt Frank- ben ik bijna terug van mijn werk
in Seattle en ga ik op vakantie in Griekenland. Een groot verschil. Maar ook ik kijk uit
naar de eerste w edstrijd, daarin verschil ik niet van jou.
Tot ziens op of naast het veld!
Ronald
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Hallo allemaal,
Ook in deze nieuw sbrief weer nieuws over de pupillen.
Afgelopen tw ee maanden hebben we een zeer rustig
programma gehad. Dit komt natuurlijk momenteel door de
zomerstop. Maar toch stonden er ook nog tw ee wedstrijden op
het programma, lang geleden in juni.
De eerste wedstrijd was op 4 juni, uit naar Maastricht. Voor
pupillenbegrippen hadden we te maken met een ongekend luxe
situatie. We waren maar liefst met 10 spelers! Voor het eerst
dit seizoen hadden w e én een volledige veldbezetting én
moesten de coaches puzzelen wie er helaas teleurgesteld
moest w orden om op de bank te beginnen…
Je begrijpt dat iedereen daar toch enigszins door van slag was, wat zorgde voor een wat
rommelig begin van de w edstrijd. Ook hielp het niet echt mee dat de “supporters” van
Maastricht zit vaak op (of eigenlijk boven) het veld vertoonden. Het stikte er namelijk
van de grote dikke insecten. Nog meer afleidingstacktieken om ons uit de concentratie
te halen. Helaas voor hen lukte dit niet echt goed. De eerste drie slagmannen van onze
kant (Justin, Roy en Sam) kwamen keurig op het honk en w isten uiteindelijk ook de
eerste drie punten te scoren. Zij werden binnen geslagen door een mooie tik van Willem.
Dus voordat w e het veld mochten betreden hadden w e al drie punten staan. Dat gaat de
goede kant uit. Helaas bleek Maastricht dat stukje ook te beheersen, maar dan net een
stukje beter. Zij scoorden vier punten in de eerste inning.
De tw eede inning begon de pitcher van Maastricht wat beter in zijn vel te zitten, wat
helaas drie keer drie slag betekende. Toen wij weer het veld in gingen scoorde
Maastricht nog een run meer, waardoor het gat opgelopen was tot twee runs. Het
veldw erk zat deze wedstrijd wel goed in elkaar. Bas zat goed te catchen en ons
buitenveld van Thomas, Tim, Remco en na de w issel halverwege Wouter zat goed bij de
ballen om verdere schade te beperken.
Het slotakkoord leek even onze kant in te gaan. In de laatste inning, met een man op de
honken sloeg Dennis zijn vierde homerun van het seizoen. Hiermee w erd de stand weer
gelijk getrokken en was het nu zaak om de boel dicht te houden. Er is gevochten als
leeuw en om dit voor elkaar te krijgen. Zo is een honkloper via een mooie actie tussen
pitcher en catcher uitgegaan terwijl hij van drie naar thuis wilde gaan. Helaas is het
Maastricht uiteindelijk toch gelukt om het w innende punt over de thuisplaat te krijgen,
waardoor de wedstrijd met 6-5 verloren is gegaan.
Teleurgestelde gezichten bij iedereen en een lange terugrit voor de boeg. Maar
volgende keer beter!
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Na een leuke onderbreking door het mix toernooi, waar veel
pupillen ook aanw ezig waren met soms hele families (super
jongens, volgend jaar weer!) was het tijd voor de laatste
wedstrijd voor de zomerstop. Deze stond gepland voor zaterdag
25 juni, op ons eigen veld tegen PSV-2. Vol goede moed was
iedereen aanwezig, maar helaas leek het erop dat de w eergoden
vervroegd op zomervakantie waren. Een nat veld en regen en kou
stond ons te wachten. Dit was geen weer voor een zomersport,
dus w erd besloten om de wedstrijd af te lassen. Voor velen was
dit geen straf, waardoor iedereen snel de warmte thuis w eer
kon opzoeken en zich kon voorbereiden op de zomerstop.
Na de zomer (sterker nog, over ongeveer een week al) begint de competitie w eer voor
de pupillen. Ze zouden het erg leuk vinden als er bij de paar thuisw edstrijden die er nog
zijn veel publiek aanwezig is om hen aan te moedigen. Kijk daarom snel bij de volgende
data in de agenda’s:
-

Zaterdag 6 augustus
Zaterdag 27 augustus
Zaterdag 3 september
Zaterdag 1 oktober

11:00
11:00
11:00
11:00

All in – Sunville Tigers
All in – Neerpelt N-stars
All in – Maastricht
All in – Sittard Condors

Staat er nog niets? Mooi, dan is bij deze je zaterdagochtend ingevuld!
Wie de eerdere verslagen heeft gelezen weet dat bovenstaande tegenstanders gew aagd
zijn aan onze pupillen, dus het worden gegarandeerd mooie w edstrijden. Verder is de
wedstrijd van 1 oktober tevens de laatste competitiew edstrijd voor ons. Dus kom kijken
en laat je horen! Lukt het niet om een hele w edstrijd te komen? Geen probleem, dan kom
gew oon zolang je tijd hebt!
(Voor de echte die-hard fans hebben w e ook nog uitw edstrijden naar Eindhoven
(dubbel), Beek en Zonhoven. Tijden en data via de w ebsite, verdeling van de beschikbare
kaartjes op volgorde van aanvraag bij de coaches)
Als laatste nog een welkom aan Ischa Meulesteen en Luuk de Wijs als nieuw ste
aanwinsten voor het team. Daarnaast zijn er ook verschillende anderen die al een keer
hebben meegetraind of dit binnenkort (weer) gaan doen. We zijn blij dat aan onze
oproep in de vorige nieuw sbrief massaal gehoor ik gegeven! Blijf de potentiele pupillen
langs sturen. We trainen vanaf 2 augustus w eer elke dinsdag van 18:00 – 19:30 op het
softbalveld.
Groetjes,
Nathalie & Wouter
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Ook dit jaar w eer de clinic van Rick van den Hurk
Beste Europese Honkbalfan,
Na het geweldige succes van onze European Big League Tour
2010 zijn we w eer druk bezig met de organisatie van de
European Big League Tour 2011. We vonden het gew eldig om al
die blije kinderen te zien, ze te helpen met hun
honkbaltechniek en ze een onvergetelijke dag te bezorgen.
Vanaf het moment dat ik in Amerika ben aangekomen ter
voorbereiding op Spring Training heb ik heel veel enthousiaste
reacties gehad. Want ook in Amerika is de European Big
League Tour niet ongemerkt voorbij gegaan. Een groot aantal spelers en coaches hebben
zich bij mij gemeld met het verzoek om ook aan de Tour deel te mogen nemen. Dat is
alleen maar leuk. Houd dus onze site goed in de gaten om op de hoogte te blijven van alle
ontw ikkelingen.
Ook dit jaar zullen we een aantal grote MLB-namen naar Europa brengen om jullie
dichter bij The Show te laten zijn, jullie dromen te verw ezenlijken, de honkbalscholen
te ondersteunen en het honkballen meer onder de aandacht te brengen. Daarnaast zullen
we ook weer een goed doel aan de European Big League Tour verbinden.
Zoals het er nu uitziet zullen we tw ee clinics in Nederland gaan geven en één clinic in
tw ee andere landen: Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland of Tsjechië. Ook gaan w e weer
een fantastisch VIP diner met veiling en artiesten organiseren als start van de European
Big League Tour 2011.
Dit alles gaat plaatsvinden in de periode van 4 tot en met 13 november 2011, waarbij het
VIP diner op 4 november 2011 zal w orden gehouden en de clinics op zaterdag 5 en
zondag 6 november 2011 in Nederland zijn, en 9 en 12 november in een van de genoemde
landen.
Houd de site www.europeanbigleaguetour.com
goed in de gaten. hier w ordt straks alles bekend gemaakt.
Wie doen er mee ?
In w elke plaatsen wordt het gehouden ?
Wanneer wordt het gehouden ?
Wanneer kan ik me inschrijven ?
Alles zal hier op de site komen te staan.
Houdt de inschrijfdatum in de gaten want VOL = VOL
Met sportieve groet,
Rick van den Hurk
www.europeanbigleaguetour.com
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Uit: 1998,
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In deze maand feliciteren we:
02 augustus
Riley van de Wiel
09 augustus
Freek van de Hurk
10 augustus
Hans Akkermans
13 augustus
Tim Arendsen
15 augustus
Freek Bouwens
18 augustus
Nico van der Steen
20 augustus
Yvonne Bolt
23 augustus
Sam Biggelaar
23 augustus
Rob Boekholt
24 augustus
Patrick van Bekkum
29 augustus
Jules Bouwman
30 augustus
Tanja Jilesen
30 augustus
Laszlo van Lieshout
Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
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Nieuwe leden,
Pupillen:
Luke de Wijs

Opgezegd,
---

88
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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.nl
Nieuw sbrief: nieuw 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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