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Hallo allemaal,
Een aantal teams hebben nog een paar wedstrijden voor de boeg en enkele anderen zijn
al klaar met het honkbalseizoen.
In deze nieuwsbrief aandacht aan een nieuwe tak van de sport namelijk "Slowpitch".
Tevens staat er informatie over de jaarlijkse Bixie winterschool die weer gaat starten.
Test je honkbalkennis en ga naar www.honkbal-softbalmasterz.nl
Veel leesplezier allemaal,
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Agenda
Slowpitch
Masterz
Bixie winterschool 2015
Verjaardagen
Ledenmutaties
Competitie links
Contact informatie
Sponsor All In
Opbrengst aug. € 0.00
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
23 Oktober 2015

22

Clubavond
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Nieuw in 2016: Slowpitch - GET FIT, HAVE FUN, MAKE FRIENDS!
Binnen All In zijn we altijd op zoek naar een passend sportaanbod voor al onze
(potentiële) leden.
Enkele jaren geleden zijn we succesvol gestart met Beeball voor de jongste jeugd, in
2016 gaan we opnieuw een aanvulling doen op het aanbod.
We gaan namelijk starten met Slowpitch!
Hieronder een korte uitleg over deze in
Nederland relatief onbekende variant:

Wat is Slowpitch?
Slowpitch is een vorm van honk/softbal die overal in de wereld veel wordt gespeeld door
sporters van alle leeftijden. Er wordt gespeeld met een 12”softbal en met een korte(re)
honkafstand. Slowpitch is erg goed speelbaar op verschillende niveaus. Zowel recreatief
als competitief. Een groot verschil met Fastpitch softbal is dat de pitcher niet
dominant is in het spel. De bal wordt met een grote boog onderhands aangegooid en is
door vaardige en niet vaardige spelers weg te slaan. Omdat er veel wordt geslagen, is er
veel actie en dynamiek in het veld. Het is een actief slag spel.
Voor wie is Slowpitch?
 Slowpitch is bij uitstek een sport om op doordeweekse avonden te spelen. De
weekenden zijn dus vrij. Het is tevens een mooie aanvulling op het jaarprogramma
van actieve honk- en softballers(sters)
 Slowpitch is geschikt voor de vaardige (voormalig) softballer(ster) of honkballer
die actief is geweest in deze sporten, maar om fysieke of maatschappelijke
redenen niet langer competitie kan spelen. Maar die wel actief wil blijven in de
sport.
 Slowpitch is ook geschikt voor de onervaren of oudere sporter, nieuwe potentiële
leden, ouders van jeugdleden. Deelname is laagdrempelig.
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All In en Slowpitch
Vanaf januari 2016 zal het slowpitch team bij All In zijn eerste ballen gaan werpen en
slaan. Dit gebeurt eerst in de zaal, maar zo snel als het weer het toelaat gaat het team
naar buiten om op woensdagavond te trainen of een wedstrijd te spelen.
De buitentrainingen en wedstrijden zijn op het jeugdveld bij de Kempen Campus.
Het team bestaat inmiddels al uit 5 spelers, kom jij dit team versterken?
Hoe meer spelers, hoe gezelliger en leuker het wordt.
Immers is de slogan van Slowpitch: Get fit, have fun, make friends!
Wil je meer weten over het Slowpitch?
Kijk dan op de site van de KNBSB http://www.knbsb.nl/media/inhet-kort/Slowpitchinhetkort-dig.pdf
Of neem contact op met de ledenadministratie: ledenadministratie@allinveldhoven.nl
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Spelregelsite KNBSB: "Echte honkballers en sofbalsters beheersen de regels".
Samen naar een veiliger sportklimaat. Sportiviteit en respect bevorderen; NOC*NSF en
de sportbonden trekken hierin gezamenlijk op. Een van de belangrijkste hulpmiddelen
hierbij is het vergroten van de spelregelkennis. Om deze kennis onder de sporters te
bevorderen, is er de introductie van ‘Masterz’.
Masterz is inzetbaar voor meerdere sporten. Natuurlijk ook voor het honkbal en
softbal. Via deze officiële KNBSB-site leren jeugdspelers (en alle andere honkballers en
softbalsters) op een aantrekkelijke én effectieve manier de spelregels beter begrijpen.
Dit leidt uiteindelijk tot het spelregelbewijs.
Met hulp van deze site leren honkballers en softbalsters, al van jongs af aan, ook de
regels beter accepteren en juist toe te passen tijdens de wedstrijd. Dit leidt tot meer
begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. Bovendien brengt het beheersen van
de regels voor hun team de winst dichter bij!
Wat kan je vinden op deze site?
Op de site www.honkbal-softbalmasterz.nl vind je de
spelregels van het honkbal en softbal in heldere taal. Je
vindt er uitleg over de tien belangrijkste spelsituaties. Je
kunt er oefentoetsen maken zoveel als je wilt. Je ziet
veel herkenbare voorbeelden die de regels verduidelijken.
Bestuurders en trainers/coaches vinden er extra
informatie, tools en ander materiaal om hun leden net dat
extra zetje te geven op weg naar hun spelregelbewijs.
De invoering van het spelregelbewijs is een van de maatregelen uit het actieplan ‘Tegen
geweld, voor sportiviteit’. Vanaf het seizoen 2016 zijn alle spelers in de leeftijd van 14
tot en met 16 jaar verplicht het spelregelbewijs te halen.
Maar wacht niet, ga nu al aan de slag met de spelregels. Ook voor ouders een prima
website om de kennis in honkbal te vergrootten.
Surf dus snel naar www.honkbal-softbalmasterz.nl en test je kennis.
Voor ouders een tip: op www.honkbal-softbalmasterz.nl keuzemenu "Alle Spelregels"
staan de spelregels in begrijpelijke taal. Hierin worden de belangrijkste spelregels
op een eenvoudige manier uitgelegd. Zo kun jij je spelregelkennis vergroten. En je
zult merken: hoe beter je de regels kent, hoe meer plezier je beleeft aan het
honkballen en softballen!
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De inschrijving voor de winterschool 2015 is weer geopend!
Vanaf 31 oktober 6 zaterdagen op rij pitchen, catchen of fielden en
slaan onder
begeleiding van Bixie Baseball instructeurs. Schrijf je nu in!
http://www.bixiebaseball.com/winterschool.html
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In deze maand feliciteren we:
03 oktober
03 oktober
04 oktober
10 oktober
12 oktober
17 oktober
18 oktober
21 oktober
29 oktober
29 oktober

Sil van Kollenburg
Mathijs Weistra
Jasper de Roeck
Eelco van Ham
Rik Lommen
Pepijn Bertrand
Danny van de Waardenburg
Kyler Rog
Dmitri Jacobs
Bram Senders

03 november Sam van de Waardenburg
05 november Hans de Vrieze
Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
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Nieuwe leden,
Guus Kostermans

(Pupillen)

Opgezegd,
Job Lipsch
Milan Strijbos
Tanja Jilesen
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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)

88

5de klasse B

2de klasse H

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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