Nieuwsbrief nr. 120 jaargang 11

Mei 2015

Hallo allemaal,
De openingswedstrijd activiteit is goed bezocht en het honkbalseizoen is inmiddels weer
in volle gang. Onze Heren 1 hebben het op moeten nemen tegen Tilburg en het behaalde
resultaat is : met 16-13 gewonnen !
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor een Koninklijke onderscheiding en nieuwe
aanvullende spelregels voor het honkballen.
Veel leesplezier allemaal.

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

..

Agenda
Koninklijke onderscheiding
Wedstrijdverslag pupillen-1
Spaar mee voor All In
Wijzigingen in de spelregels
Peanutbaltoernooi (herhaling)
Verjaardagen
Ledenmutaties
Competitie links
Contact informatie
Sponsor All In
Opbrengst maart. € 2.65
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
Maandag 25 mei 2015
Mixtoernooi
Tweede pinksterdag 2015 vindt het jaarlijkse mixtoernooi plaats
Oktober 2015
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Clubavond
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"Onze" Eelco nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Burgemeester Jack Mikkers reikte op vrijdag 24 april 2015 maar liefst zestien
Koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Veldhoven. Onder deze
decorandi ook een bekende van All-In, namelijk onze oud-wedstrijdsecretaris Eelco van
Ham.
Hij kreeg deze koninklijke onderscheiding niet alleen voor zijn onvermoeibare inzet bij
All In maar ook voor zijn verdiensten als voorzitter bij Handboogvereniging VZOD,
begeleider van de vakantieweken van Stichting Tesselhuus, Coördinator van de Zorg
coöperatie Hoogeloon en medeoprichter/vrijwilliger bij Stichting Rosote.
Hoewel Eelco zijn vrijwilligerswerk maar gewoon en vanzelfsprekend vindt, zijn wij
enorm trots op onze Eelco en feliciteren hem en zijn familie van harte.
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Honkbal wedstrijd 18-04-2015
Het was heerlijk weer en iedereen had er weer zin in!
We moesten tegen Tilburg
We hadden maar 8 mensen in het veld en 1 geleend…
We begonnen aan slag en zagen meteen dat hun pitcher pittige ballen gooide.
Wij gaven niet op dus gingen weer gewoon het veld in om hun ballen tegen te houden!
Bram Senders was pitcher en werd aldoor werd hij
afgeleid door hun 'aanmoediging'.
Later werd ook Finn afgeleid. Dit was heel irritant een
ook een reden dat we verloren hebben.
Maar onze uitslag was dan wel niet winnend maar wel
een teken dat we elke wedstrijd extra dingen leren!
(uitslag 12-4 verloren)
Het was een goede en leerzame wedstrijd! Ga zo door
mannen!!!
Groeten Teun Kostermans.
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Sinds zaterdag 18 mei doet de honkbalvereniging All In mee met de actie: Cash voor je
club in 't City! Voor iedere € 5 die jij bij de deelnemende winkels in 't City besteedt,
krijg je een speciale Citycentrum munt. De munten (met een maximum van 10 munten per
besteding) kunnen tijdens de actieperiode worden gedeponeerd in de inleverbus van All
In in de Citypassage bij de roltrappen. Hoe meer munten All In
krijgt toebedeeld, des te meer geld “we” na afloop ontvangen. Je
hebt dus direct invloed op de cash van je club! De actie loopt van
zaterdag 18 april tot en met 30 mei 2015.
Succes allemaal!

En denk aan All In.

Meer info:
http://www.citycentrum.nl/activiteiten/bericht/start-actie-cash-voor-je-club-in-t-city
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Op zichzelf zijn de details van de spelregels al niet gemakkelijk, en dan komt de KNBSB
ook nog met wijzigingen.
Dat is eigenlijk niet zo vreemd, want er zijn ook in deze sport, best wel wat
ontwikkelingen. Op de website van de Bond, en ook op die van onze club, zijn de
wijzigingen na te lezen. Als lid denk je misschien dat je er niets of weinig mee te maken
hebt of krijgt, maar dat zou wel eens anders kunnen uitpakken.
We gaan er van uit dat in ieder geval de scheidsrechter de kennis heeft van de juiste
spelregels. Aangezien een groot deel van de leden van de oudere teams op enig moment
umpire zal zijn, horen deze de regels te hebben gelezen. En als je iets niet snapt.... dan
vraag je natuurlijk om uitleg.
Verder is het handig dat je als speler een gedegen kennis hebt van de regels. Stel dat je
loper bent, er werd "binnen-hoog" gegeven, en de bal werd gevangen. Mag je dan wel of
niet van je honk af?
Maar ook een manager -een nieuw begrip dat
naast het begrip "aanvoerder" is ingevoerd- van
een team dient kennis te hebben van de
veranderingen van de spelregels. Zeker nu er
met een DH (Aangewezen Slagman) wordt
gespeeld. Want wat nu als er 10 man op de lineup kaart staan, en er is vergeten om iemand als
DH aan te wijzen? Stel dat die fout door de
tegenstander aan de umpire wordt gemeld, dan
kun je in de spelregels lezen dat die 10e man
niet meer aan de wedstrijd mag deelnemen.
Oeps! Dus lezen die spelregels! We zouden zelfs kunnen stellen dat je niet mag klagen
bij de scheids als je zelf de regels niet kent.
Niet bij alle wijzigingen zijn de redenen in nevelen gehuld. Eén
van de wijzigingen is dat de honkcoaches tegenwoordig ook een
helm moeten dragen. Je kunt hier zelf de reden voor bedenken.

Ook de legendarische voetballer Johan C., nummer 14, heeft honkbal gespeeld. Van hem
zou de samenvatting van de spelregels kunnen zijn: "Honkbal is in principe erg simpel.
Indien je minstens één run meer maakt dan je tegenstander, heb je in principe
gewonnen."

Frank #05
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Scheidsrechters gezocht voor peanutbaltoernooi
Al jaren is er eind mei in Veldhoven een peanutbaltoernooi voor de groepen 8 van de
basisscholen.
Wat begonnen is als een klein toernooitje, is inmiddels een begrip in Veldhoven en
omgeving.
Voor veel aanstaande schoolverlaters is het dan ook een moment waar ze naar uit kijken.
Twee dagen lang wordt er de hele dag gesport op de voetbalvelden van Rood-Wit.
Meer informatie is te vinden op www.peanutbal.nl

Als honkbalclub levert All In dan ook al vele jaren scheidsrechters die een deel van de
wedstrijden tijdens dit toernooi tot een goed einde brengen.
Het gaat om het scheidsen van wedstrijden (ong 45 min) waarbij sportiviteit erg hoog in
het vaandel staat
Van de eerste wedstrijd tot aan de finale aan toe is ook onze club aanwezig en een graag
geziene gast.
Dit jaar is het toernooi op 28 en 29 mei.
Lijkt het jou leuk om ook dit jaar mee te doen met het
scheidsen op het toernooi?
Kan je een van de twee of misschien zelfs beide dagen?
Laat het mij dan weten, per e-mail op
wouterhoex[at]hotmail.com
Ik zal de aanmeldingen verzamelen en doorgeven aan de
organisatie, zodat men weet wie er komen.
Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer volop aanwezig
zijn!
Groeten,
Wouter Hoex
Ps. voor de spelrsgels zie: http://peanutbal.nl/site/?page_id=199
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In deze maand feliciteren we:
01 mei:
04 mei:
17 mei:
19 mei:
21 mei:
24 mei:
25 mei:
25 mei:
28 mei:

Conor Larsen
Yiri Ekstein
Bram van der Steur
Rob Hageman
Aloys Hoex
Pim Fasen
Eddy Derks
Brian Geerts
Nicky de Roos

02 juni:
03 juni:
08 juni:

Indy Duis
Alecx Hage
Dave Cremers

Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
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Nieuwe leden,

Gannon Stanukinas
Noah Stanukinas
Ingrid van Gijzel
Dries Swart

..
Beeball
Pupillen 1
Niet spelend lid
Niet spelend lid

Opgezegd,
--
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(klik op logo)

Senioren 1:

Aspiranten:

2de klasse C

3de klasse D

Senioren 2:

Pupillen 1:

(Beeballers hebben een eigen competitie)
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Junioren:

Pupillen 2:

2de klasse C

3de klasse Q
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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: IBAN: NL16 INGB 0004 4585 31 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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