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Hallo allemaal,
De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013
wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit gaan komen!
Hopelijk wordt het een sportief en mooi honkbal jaar, we hebben maar liefst 7 teams
die kampioen kunnen worden.

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

..

Agenda
Beeballers in winter actief
Ijsbaan 2012 groot succes
Uit de oude doos
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie
Sponsor All In
Opbrengst nov € 11.06
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
Voorjaar 2013
Algemeneledenvergadering
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Voor de Beeballers bestaat er
geen winterstop. Deze kleine
mannen willen alleen maar spelen
en als het buiten niet gaat,
verhuizen ze naar binnen.
Op zondag 16 december was er een
toernooitje van Nuenen. Dit werd
gehouden in het TU/Esportcentrum in Eindhoven.
Van onze vier Beeballers konden er maar twee mee deze zondag, maar ook daar is een
oplossing snel voor gevonden.
Via de contacten met PSV is afgesproken dat zij ook zouden komen (zij hadden maar
drie beginnende spelers) en dat we onze teams zouden samenvoegen.
Met een combi-team werd het toernooi dus gespeeld, wat voor ons bestond uit twee
wedstrijden.
Beide wedstrijden werd er goed geslagen
door alle spelers en ook vandaag waren er
weer verschillende homeruns te zien van
Colin van Gemert en Sam van de
Waardenburg.
Extra knap was dat we eigenlijk het paaltje
niet meer nodig hebben, maar alles al raak
slaan vanuit de tossballen.
Ook in het veld wordt het steeds meer
duidelijk dat het spelletje begrepen wordt.
De relay-lijntjes naar de brander worden steeds rechter, het vangen en overgooien gaat
bijna vanzelf en foutloos en de nullen op het eerste honk zijn niet meer te tellen op
twee handen.
De vooruitgang is absoluut aanwezig en de
spelers hebben al veel geleerd in het afgelopen
half jaar.
Helaas was vandaag de tegenstander al net iets
verder in de ontwikkeling. Beide wedstrijden
gingen nipt verloren, maar ook dat is sport.
Gelukkig was er veel spelplezier en gingen de
wedstrijden al goed gelijk op.
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Voor 2013 hebben we daarom alleen maar meer zin om lekker te Beeballen en veel bij te
leren.
Kom gerust eens een keer kijken bij een training en als je zelf
interesse hebt om mee te doen of je kent iemand die mee wil
doen kan dat altijd!
Stuur dan even een berichtje naar info@allinveldhoven.nl en
dan zien we je snel een keer verschijnen.
Groetjes en tot binnenkort (?)
Nathalie
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..

Het zit het weer op voor dit jaar. De ijsbaan aan
de Plaatse is gesloten en de diensten zijn
gedraaid.
Nadat diverse clubleden (en hun ouders) vier
decemberweekenden in weer en wind op de
ijsbaan hebben gestaan, kan All In de balans gaan opmaken.

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de aanmeldingen en werkzaamheden die
uitgevoerd zijn.
Met z’n allen hebben we de schouders er onder gezet en stonden we elke zaterdag en
zondag van ’s ochtends tien uur tot ’s avonds tien uur op en naast de baan.
De kassa rinkelde volop, schaatsen vlogen over de balie, strookjes zijn er vele
honderden afgescheurd en kilo’s ijs is van de baan geveegd.
Om dit allemaal iets dragelijker te maken kon er ook af en toe een kop koffie, een beker
warme chocomel met slagroom of iets anders gepakt worden.
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De planning heeft weinig wijzigingen ondergaan en er zijn vrijwel geen zieken geweest,
wat het voor mij als planner ook wel makkelijk maakte.
Al met al is iedereen dus lekker bezig geweest en hebben we van de organisatie vele
complimenten gekregen over onze inzet en aanwezigheid.
Er is nu al door hen besloten dat we ook volgend jaar weer van de partij mogen zijn.
Wat tot slot ook niet onbelangrijk is, is dat er met de
vele uren die we als club hebben doorgebracht een leuke
zakcent is verdiend voor de verschillende teams.
Bij elkaar hebben we als club dus bijna € 1750,opgehaald. De verdeling hiervan onder de teams gebeurt
op basis van de gewerkte uren, maar de volgende teams
hebben voor komend jaar wat extra budget om leuke
dingen te doen:
- Beeball
-

Pupillen

-

Junioren 1

-

Junioren 2

-

Senioren 2

Allemaal nogmaals super bedankt en ik hoop ook volgend jaar een beroep op jullie
allemaal te kunnen doen!
Groeten,Wouter
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Uit: 2003
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In deze maand feliciteren we:
02 januari
Remco Giesen
03 januari
DjoiBiessen
07 januari
Bas van Rooij
10 januari
Jos Teunissen
10 januari
Jeremy Pengel
13 januari
Leon Dingen
17 januari
Daan Oosterbaan
18 januari
Cocky Nijssen
18 januari
Wouter Ottens
19 januari
Jair Gomez
24 januari
Bas de Korte
25 januari
Wouter Hoex
27 januari
Rebecca Voorjans
28 januari
Peter de Vrieze
29 januari
Robert Cornelis
Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman

66

LLeeddeennm
muuttaattiieess

Nieuwe leden,
Bas de Korte
Robertson Sno

..

(Aspiranten)
(Senioren)

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.nl
Nieuwsbrief: nieuwsbrief@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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