Nieuwsbrief nr. 76 jaargang 7

september 2011

Hallo allemaal,
De zomervakantie is al w eer voorbij. We hopen dat jullie allemaal goed uitgerust zijn om
aan het tweede deel van de competitie te beginnen.
In deze nieuw sbrief aandacht aan o.a. een zeer nuttige cursusavond: sport EHBO.
Ook zien w e dat er bij de pupillen weer een nieuw lid is aangemeld.
Wouter en Nathalie beschikken nu over een volwaardig pupillen team.

IInnhhoouudd::
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

..

Agenda
Seniorenteam 2
Teamindelingen
Cursusavond sport E.H.B.O.
Pupillen
Clinic van Rick vd Hurk
Uit de oude doos
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie

Nieuwsbrief september 2011 nr.76

Pagina 1 van 8

11

A
Aggeennddaa

..

Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
Najaar 2011
Jaarfeest
21 september 2011 Sport E.H.B.O. cursus
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Hallo allemaal,
Voor ons nieuwe 2e seniorenteam zijn we nog op zoek naar enthousiaste mensen die
graag een potje willen komen honkballen in een gezellig gemengd team.
Als U niet over enige honkbalervaring beschikt, maar het toch leuk lijkt om hier meer
van te leren bent U van harte w elkom in dit team.
Voor informatie kunt U terecht bij:
Laszlo van Lieshout
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Voor ouders, Trainers en spelers van All In
Teamindelingen en teamsamenstellingen:







De ontw ikkelingen van de spelers en de team worden door de trainer/coaches op
de TC vergaderingen besproken;
Aan het einde van het seizoen vindt een evaluatie plaats en worden de
teamindelingen in de Technische Commissie besproken;
Op de criteria leeftijd, kwaliteit en motivatie worden de spelers ingedeeld in de
teams;
Wijzigingen in de teams gedurende het seizoen is enkel mogelijk in samenspraak
met trainer/coaches van de teams en met goedkeuring van de voorzitter TC;
Trainer/coaches benaderen gedurende het seizoen geen spelers in andere teams
zonder instemming van hun trainer/coaches en voorzitter TC
“uitlenen’’ van spelers aan een hoger team - mits de speler de kwaliteiten en
motivatie heeft om hoger te spelen – vindt alleen in overleg met de trainer/coach
van het team waar deze speler speelt en de voorzitter TC plaats. Het is niet de
bedoeling dat dit regelmatig gebeurt. Verwittig de ouders tijdig en informeer of
dit geen problemen met zich meebrengt.
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Naar aanleiding van een vraag van een van de trainers/coaches zal er een cursusavond
Sport EHBO georganiseerd worden.
Alle All In leden kunnen aan deze cursus deelnemen maar is met name bestemd voor de
trainers, coaches en scheidsrechters (deze w orden vriendelijk doch dringend verzocht
deze cursus te volgen).
Natuurlijk weet iedereen dat bij ernstige gevallen 112 gebeld moet worden en dat bij
schaafw onden het gravel uit de wond gespoeld moet w orden. Zo is er ook een EAD
apparaat op het terrein, maar weet jij waar die hangt en hoe die w erkt? En er is een
verbandkist in de berging, maar wat zit er in en hoe gebruik je alles? En wat doe je met
dikke knieën, verdraaiingen van gewrichten, botsingen en door de bal geraakte spelers?
Hoe ga je hier op een verantwoorde manier te werk? Wanneer een speler uit het veld
halen of tegen zichzelf in bescherming nemen (of niet eens laten beginnen)?
Na de cursus Sport EHBO weet je alles!
Deze cursus vindt plaats op woensdagavond 21 september in de bestuurskamer van
GVAC.
Aanvang 20.00 uur, duur +/- 2,5 uur. Toegankelijk voor alle leden maar specifiek
voor de trainers, coaches en scheidsrechters.
Aan deze onbetaalbare cursus zijn verder geen kosten verbonden. Het zou w el fijn zijn
als je even zou laten w eten of je komt. Dit kan bij de voorzitter van de TC op
e-mailadres tc@allinveldhoven.nl

Voorzitter TC
Laszlo van Lieshout
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Hallo medehonkballers en honkbalsters,
Ook deze nieuw sbrief w eer een update van de pupillen. Deze maand zijn we weer uit de
zomerstop gekomen om tw ee wedstrijden te spelen. Het programma is volledig
internationaal, aangezien we speelden tegen onze tw ee Belgische tegenstanders

De eerste was nog midden in de vakantie en wel op 6 augustus. De tegenstanders waren
de Sunville Tigers. Dit team is tot dan toe ongeslagen en zal zeer waarschijnlijk
kampioen worden. De vorige wedstrijd in Zonhoven hadden wij hen bijna verrast, door
nipt met 4-3 te verliezen. Van onderschatting vanuit hun kant was nu dus geen sprake en
wij w ilden hen de eerste nederlaag van het seizoen aansmeren. Dit was duidelijk
merkbaar aan de inzet aan beiden zijden.

Helaas konden w e maar 8 spelers opstellen, omdat de rest nog met vakantie was. Maar
onze pupillen speelden voor wat ze waard waren. De eerste inning eindigde met een 0-0
stand en na de tw eede inning was het slechts 0-2. Toen w erd helaas de tegenstand te
groot, waardoor men in de laatste inning weg
liep van ons naar een eindstand van 1-7.

Na dit verlies konden w e een paar w eken
bijkomen, want onze volgende w edstrijd stond
pas gepland op 27 augustus. Nu was gelukkig
iedereen terug van vakantie en speelden ook
onze nieuw ste aanwinsten de eerste wedstrijd.
In totaal stonden er 13 All inners op het veld
(coaches niet meegerekend)! Een gew eldige
opkomst!

Onze tweede tegenstander in deze Belgische maand waren de Neerpelt NStars. Ook dit
team staat boven ons in de competitie, op de tweede plaats.
Helaas bleek ook nu dat deze tegenstander verder is dan wij op dit moment. Direct in
het begin werd het onderscheid gemaakt en werd er flink gescoord door de NStars.
Dit alles zorgde voor (helaas wederom) een verlies, deze keer met 1-10.
Kun je nu spreken van een slechte maand voor de pupillen hoor ik jullie denken?
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Nee, wij vinden van niet. Het feit alleen al dat er 13 spelers opgesteld kunnen w orden,
die er vrijwel altijd zijn op w edstrijden en trainingen zorgt ervoor dat wij als coaches
op een supermaand terugkijken. Het spel is altijd vol inzet en interesse. Er wordt goed
gespeeld en iedereen maakt nog steeds vorderingen. Dit zal zich hopelijk voort zetten
de rest van het seizoen! Want we moeten nog een paar keer aan de bak voordat w e de
kleren w eer in de kast kunnen leggen.
Zoals je op de foto kunt zien, is het echt een leuk team:

Het pupillenteam van 2011
En zoals vorige keer al verteld hebben we nog twee thuisw edstrijden staan:
-

Zaterdag 3 september 11:00
Zaterdag 1 oktober
11:00

All in – Maastricht
All in – Sittard Condors

De opkomst van het publiek de afgelopen w eken was super bij de wedstrijden! Houd dit
nog een paar keer vol om ook de laatste potjes onze pupillen aan te moedigen.
Tot langs de velden!
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 w e
weer 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 ontwikkelingen.
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 welke 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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In deze maand feliciteren we:
7 september
9 september
11 september
20 september
22 september
24 september
26 september

Dennis van der Velden
Inger Rempt
Mariska Setoe
Remco de Waal
Manuel van de Wal
Thomas Muurmans
Willem van Melle

Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
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Nieuwe leden,
Pupillen:
Shane van Lierop

Opgezegd,
---

1100 CCoonnttaaccttiinnffoorrm
maattiiee
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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