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Oktober 2013

Hallo allemaal,
De bladeren van de bomen beginnen te vallen. Het is oktober dus de laatste wedstrijden
van de competitie komen eraan. Daarna kunnen we de balans op gaan maken.
In de volgende nieuw sbrief zullen w e een overzicht plaatsen zodat iedereen kan zien
waar onze teams geëindigd zijn.
Voor nu, veel leesplezier allemaal !

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

..

Agenda
Laatste w edstrijden seizoen 2013
Nieuw e caps op voorraad
BeeBallen
Pupillen tegen Ducks
Pupillen tegen Starlights
Uit de oude doos
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie

Sponsor All In
Opbrengst aug € 4.32
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
------

22
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Komend w eekend zijn al weer de laatste competitiew edstrijden voor de verschillende
teams van All In.
Daarna spelen alleen de aspiranten nog één w edstrijd en dan is het ook voor hen einde
competitie 2013.
We zouden het leuk vinden als zo veel mogelijk mensen komen kijken bij deze
wedstrijden om de teams te ondersteunen en naar de overwinning te helpen.
Er zijn ook tw ee uitwedstrijden bij die qua afstand goed te doen zijn.
Wil je dus een mooie pot honkbal zien? Kom dan kijken naar deze w edstrijden!
De teams zullen het erg waarderen!
Zaterdag 5 oktober:
10:30 Pupillen – Gemert
14:30 Aspiranten – Red Sox
14:30 Junioren 1 – Tilburg
1 1 : 00
12:00
14:00

Starlights - Beeball
Junioren 2 – Condors
Condors – Junioren 2

Zondag 6 oktober:
10:30 Senioren 2 – Tilburg
13:00 Tilburg – Senioren 2

[Veldhoven – jeugdveld]
[Veldhoven – jeugdveld]
[Veldhoven – hoofdveld]
[Schijndel]
[Sittard]
[Sittard]

[Veldhoven – hoofdveld]
[Veldhoven – hoofdveld]

Maandag 7 oktober:
19:30 PSV – Senioren 1
[Eindhoven]
Zaterdag 12 oktober:
10:00 Nuenen – Aspiranten

[Nuenen]

Tot langs de velden!
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Ze zijn er w eer. We hebben de nieuw e
petten weer op voorraad. Dus speel je nog
zonder de All In-pet dan is dit het moment
om je club-uniform compleet te maken.
De petten kosten € 12,50 per stuk, in de
maat Jeugd, Medium en Large. Interesse ?
Mail even naar info@allinveldhoven.nl en
we nemen contact op.

44
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..

Wil jij ook beeballen komend jaar…
En net als de spelers van 2013 een mooie prijs winnen…
Meld je dan aan als lid of voor een proeftraining!
Meer info via de website of info@allinveldhoven.nl

Wouter & Nathalie
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21 september had All In pupillen gew onnen met 3-1 tegen de Ducks terwijl ze de vorige
keer verloren hadden met 13-0. Dus All In heeft zich heel goed herstelt. Ook w erden de
eerste 2 inningen helemaal dicht gehouden door de pitcher en catcher. In de laatste
inningen w erd er jammer genoeg 1 punt gescoord.
Indy Duis

66

PPuuppiilllleenn tteeggeenn S
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All In w edstrijd 7-9-2013
We moesten thuis spellen tegen Starlights en we
dachten dat w e wel zouden winnen, Indy stond
goed te gooien en Shane goed te vangen. maar in
het veld waren we er niet helemaal bij, maar na
de eerste inning ging het beter, Luuk maakte in
de 3e inning een Home-run en Justin kwam
binnen. Luuk ging pitchen en gooide veel straks
en gooiden er veel uit met Justin. En Bram moest
in de laatste inning pitchen en er was iemand van
de tegen partij die over het honk sprong, en daar
na uit getikt . We hadden helaas met 3-10
verloren. Maar het was een goede w edstrijd.
Groetjes Bram Senders
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Uit: 2004
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In deze maand feliciteren we:
3 oktober
4 oktober
10 oktober
11 oktober
11 oktober
18 oktober
18 oktober
22 oktober
29 oktober
29 oktober

Sil van Kollenburg
Jasper de Roeck
Eelco van Ham
Elten Anastacia
Jeroen Schmidt
Danny van de Waardenburg
Maarten van Ham
Geertje de Wit
Dmitri Jacobs
Bram Senders

3 november Sam van de Waardenburg
5 november Hans de Vrieze
Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
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Nieuwe leden,
------

Opgezegd,

Wouter Ottens
Pieter Smetsers
Daniël Malo

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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