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Hallo allemaal,
In deze Nieuwsbrief staat belangrijke informatie van de TC.
Ook is er weer een pupil actief geweest om een leuk wedstrijd verslagje te schrijven
wat altijd leuk is om te lezen !
En, heb je zin om in de zomervakantie extra te honkballen? Dan is Summercamp 2015
misschien iets voor jou.
Veel leesplezier allemaal.
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Agenda
Nieuws vanuit de TC
Wedstrijdverslag pupillen-2
Summercamp 2015
Verjaardagen
Ledenmutaties
Competitie links
Contact informatie
Sponsor All In
Opbrengst april. € 0.94

Nieuwsbrief juni 2015 nr.121

Pagina 1 van 6

11

A
Aggeennddaa

..

Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
23 Oktober 2015
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Trainersmappen
De rol van een trainer / coach houdt niet
op bij het geven van trainingen en
coachen van wedstrijden.
Zij zijn ook verantwoordelijk voor de
veiligheid van de spelers, juiste
registratie op wedstrijdformulieren en
(mede)verantwoordelijkheid over veld en
materiaal.
Om de trainers een stapje op weg te
helpen hebben we vanuit de TC aan het
begin van het seizoen de Trainersmap geïntroduceerd.
In deze map staan allerlei zaken die voor een trainer / coach van belang zijn.
De trainers nemen deze map mee met wedstrijden en hebben zo dus altijd bijvoorbeeld
de wedstrijdformulieren bij de hand en de lidnummer van de spelers.
Ook de overdracht naar een andere trainer in geval van afwezigheid is hiermee een stuk
makkelijker.
Door deze mappen aan te maken zijn we als
club weer een stapje dichter bij één van onze
doelen: Een professionelere club te worden en
dit ook uit te stralen.
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Icepacks
Afgelopen maand hebben we voor ieder team cold packs aangeschaft.
Dit zijn wegwerp-packs die bij blessures direct kunnen worden gebruikt om zwellingen
te voorkomen.
Via een klik-systeem kan de gel geactiveerd worden en ontstaat de kou.
Deze geven dan 20-30 minuten kou af, hierna kunnen ze gewoon weggegooid worden in
de prullenbak.
Ieder team zal komende week twee van deze
coldpacks krijgen van de TC om bij hun
teamspullen te bewaren.
In geval van blessures hoeft er dan niet meer
naar de berging gelopen te worden voor iets
kouds.
Mochten de pack verbruikt zijn kan dit gemeld
worden bij de TC. Zij zullen dan zorgen dat de
packs weer worden aangevuld.
Uiteraard hopen we dat we lang met deze packs zullen doen!
Groeten vanuit de TC

33

W
Weeddssttrriijjddvveerrssllaagg PPuuppiilllleenn--22

..

Honkbal wedstrijd 09-05-2015
We speelde vandaag uit tegen de Gryphons in Rosmalen.
De eerste inning pitchte Collin en catchte Yiri, het was een hele snelle inning waar we
daarna met 1-0 achter stonden.
De 2e ging ik voor het eerst pichen in een wedstrijd en catchte Max M. Ook deze inning
ging snel voorbij en heb ik een vangbal gemaakt! We stonden achter met 4-2.
Toen begon de derde inning met Zoë die ook haar eerste wedstrijd ging pitchen en
Storm die ging catchen. Na deze inning stond het 4-4. Heel spannend dus. Er waren nog
5 minuten over en we besloten met de scheids om aan de 4e inning te beginnen.
Nou, daar waren we achteraf heel blij mee, want dit was onze beste inning ooit!! Riven
ging pitchen en Yiri ging weer catchen. We moesten van slagbeurt af omdat iedereen aan
de beurt was geweest. Met weer 2 vangballen, van Zoë en weer van mij. Uitslag was 910. Alleen had de tegenpartij de punten erbij geteld van diegene die na 3 uit waren
gescoord, maar eigenlijk niet telde. Maar dat maakte niet, want we hadden dit allebei
een keer gedaan.
Einduitslag: 10-11 voor All In.
Het was een supergave wedstrijd
Een trotse Rik.
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Extra honkbal in de zomervakantie voor de jeugdleden!
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In deze maand feliciteren we:
02 juni:
03 juni:
08 juni:
08 juni:
13 juni:
14 juni:
19 juni:
22 juni:
27 juni:
28 juni:
29 juni:
30 juni:

Indy Duis
Alecx Hage
Dave Cremers
Viktorija Juciute
Hugo de Wit
Michel Ruiter
Quincy Petronilia
Luuk Spapens
Nathalie Hoex
Martijn van Ruremonde
Shane van Lierop
Zoë Peeters

04 juli:
04 juli:

Luuk Bazelmans
Arnoud van Bree

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

Dennis van der Velden
Viktorija Juciute
Jean-Pierre Montauban

..
junioren
senioren 2
senioren 2

Opgezegd,

Indra Beurskens
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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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5de klasse B

2de klasse H
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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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