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Nieuws 
Verslag van Dames 1 bij Roef! Indoortoernooi 2020 

Gisterenavond zijn wij aangekomen in het mooie Brabant op het 

complex van de Nieuwe Erf. We verblijven hier met zijn allen, omdat we 

voor het eerst mee doen aan het Roef! indoor toernooi. 

Vanmorgen startten wij tegen het Oostenrijkse nationale team en deze 

wedstrijd hebben we gewonnen met 4-2. Na deze lekkere start was UVV 

onze volgende tegenstander. Deze wedstrijd hebben we ook gewonnen 

met 1-2! Onze laatste wedstrijd van de dag was tegen Terrasvogels. Het 

was een spannende wedstrijd en we gaven niet op en dat resulteerde in 

een 1-1 gelijkspel. 

Vanavond is het tijd om de rookies in ons team in het zonnetje te zetten 

en zullen zij ons trakteren op een mooi optreden tijdens de bonte avond. 

Na een super gezellige zaterdagavond met optredens van onze rookies mochten we zondag om 9.00 uur weer het 

veld in. Tegen Roef! 2 werd met 5-0 gewonnen. 

Omdat in de wedstrijd na ons Terrasvogels verloor van het Oostenrijkse nationale team waren we ineens winnaar 

van onze poule en dit betekende een finaleplek! 

Voordat we de finale mochten spelen, hebben we eerst nog een beetje teambuilding gedaan tijdens een wandeling in 

de buurt. De vloer is lava, 'tsunami' en belletje trekken 😊; we hebben hard gelachen met elkaar. 

Om 16.00 uur was het tijd voor de finale. Dit werd een streekderby tegen Neptunus. Helaas hadden we tijdens de 

finale geen antwoord op het spel van Neptunus. Maar we zijn vol trots 2de geworden 🥈. 

Dank aan Hanny en Marjolein voor de organisatie van het toernooi en natuurlijk ook dank aan alle anderen die er 

voor gezorgd hebben dat het toernooi een succes was!!  

 

Twee nieuwe umpires binnen onze vereniging 

Wij feliciteren Jeffrey Klink en Reangelo Castillo met het 

behalen van hun Umpire 2 diploma! 

 

Zou jij ook een cursus willen volgen? Tot scheidsrechter of 

scorer bijvoorbeeld, neem gerust contact met ons op. 
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Scoorderscursus 

Op 20 februari en 16 maart om 19:30 uur zal Jerry een scoorderscursus geven op de club. Zit jij vaak als nummer 1 

fan langs de kant van de lijn en zou je dit graag willen leren? Geef je dan op!  

 

Vrijwilligersavonden 

Binnenkort zullen er twee vrijwilligersavonden worden gehouden. Je kunt dan zelf kiezen welke avond voor jou het 

beste uitkomt. De avond zal gevuld worden met informatie over de vereniging, seizoen 2020 en extra uitleg over de 

wederzijdse verwachtingen. 

Er komen uitnodigingen aan, maar kijk alvast of je je agenda vrij kan houden op maandag 16 maart 20:00 uur of 

donderdag 19 maart 19:00 uur. 

 

Heren 1 in de zaal 

De dames mogen zich al lekker uitleven in de zaal tijdens toernooien, maar de heren zitten ook niet stil. Met goede 

opkomsten en zweterige trainingen stomen zij zichzelf klaar voor komend seizoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanstaande vrijdag feest bij Euro Stars 

De Euro Stars Top 100 is aanstaande zaterdag. Heb je jouw top 5 al doorgegeven? Nee? Zorg dan dat je dit alsnog 

doet door ons te mailen!  

Vanaf 18 uur kun je starten met een snackmenu voor €3,50 en vervolgens mag je jouw dansmoves laten zien! Je mag 

ook een vriendje of vriendinnetje meenemen en samen maken we er een gezellig avond van. 

Vanaf 21 uur mogen de volwassenen laten zien dat zij ook nog wat pasjes in huis hebben.  

 

Foutjes vorig Thuishonk 

Vorige week zijn er enkele foutjes in het Thuishonk geslopen, deze zijn de volgende dag hersteld. Excuses voor de 

verwarring! De aspiranten gaan 3e klasse spelen en het wedstrijd schema is ook verbeterd. Check jouw wedstrijd dus 

nog even. 

 

Euro Stars op Instagram 

Euro Stars is nu ook te volgen via Instagram.  

Hiervoor zou het geweldig zijn als we vanuit meerdere teams enthousiaste mensen hebben om af en toe wat te 

posten. Heb je interesse? Neem dan contact op. 
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Coaches 2020 

Zoals beloofd stellen we deze week de coaches voor. Dit zijn onze geweldige mannen (tijd voor meer vrouwelijke 

coaches 😉) voor de senioren!  

 

 
Aldrik Dunlop 

Honkbal Heren 1 

 
Aldrin Martis 

Honkbal Heren 1 

 
Frans van Son 

Honkbal Heren 2 

 

 
ubrey Martina 

Softbal Dames 1 

 
Harvey Gumbs 

Softbal Dames 1 

 
Reangelo Castillo 

Softbal Dames 1 

 
André Prins 

Pitching coach Softbal Dames 1 

 
Datchenko Willems 

Softbal Dames 2 

 
Elvis Moesquit 

Softbal Dames 2 

 
Tico 

Softbal Dames 2 

Softbal Heren 1 

 
Eugene Martina 

Softbal Dames 3 

 

Volgend thuishonk zullen wij de jeugdcoaches voorstellen! 
 

 

 

Wedstrijden 

Datum Tijd Team Wedstrijd 

Zaterdag 7 maart 12:30 PH3 Alphians - Euro Stars 

 13:00 AH1 Euro Stars – Braves 

 15:00 PH2 Euro Stars - Zwijndrecht 

Zondag 8 maart 13:00 DS4 Euro Stars - The Hawks 

 14:00 H1 Wassenaar - Euro Stars 
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Evenementen 

 

Euro Stars Top 100 

Vrijdag 21 februari 

Deze avond staat garant voor een feestje, want jij bepaalt de muziek! 

Om 18:00 uur starten we met een lekkere hap. Daarna gaan de voetjes van de vloer. 

Vanaf 21:00 uur gaan we over op de 16+ versie! 

 

Stuur jouw favoriete top 5 in!  

Vermeld in je mail of jij naar de kinder- of volwassenversie komt. 

 

Euro Stars Klusdag 

Zaterdag 29 februari 

De jaarlijkse klusdag komt er weer aan. Van 12:00 – 17:00 uur zullen we met z’n allen Euro 

Stars weer beetje beter maken. Er zal een kluslijst klaar liggen waar je jouw karweitje uit 

kan kiezen. Hoe meer mensen er komen, hoe meer we gedaan krijgen! Daar hebben we de 

rest van het seizoen allemaal profijt van. 

 

Pub quiz 

Vrijdag 6 maart 

Geef je nu op voor onze pub quiz met je vrienden!  

De regels:  

- maximaal 3 personen per team; 

- €10 inschrijfgeld per team (inclusief hapjes); 

- Verzin een leuke teamnaam; 

- opgeven bij Jerry; 

- neem je beste humeur mee. 

 

Tot de 6e om 19:00 uur! 

 Opening Day 

Zaterdag 18 april 
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