
 

 

 

 

Euro Stars | Thuishonk | Editie 21 - 2020 

 

Infield 
Beste leden van Euro Stars, 

 

Het seizoen 2020 zullen we niet snel vergeten. In het begin werden we min of meer verrast door de Corona crisis 

en het abrupte einde konden we allemaal wel zien aankomen. Sommige teams zijn min of meer toch aan hun trekken 

gekomen en voor sommige teams is er nauwelijks sprake geweest van een competitie.  

Bestuurlijk is dit ook een tropenjaar geweest met passen en meten met de inkomsten om toch nog de meeste 

onkosten te kunnen betalen. De ontvangen contributies en de tomeloze inzet van de vrijwilligers in de kantine en 

evenementen zorgden ervoor dat we nog redelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen. 

Aan het einde van deze maand gaan we de balans opmaken en onze penningmeester is nog druk bezig met aanvragen 

van diverse overheid ondersteuningen en het innen van de laatste contributies. Deze ondersteuningen hebben te 

maken met kwijtschelden van de veldhuur en directe ondersteuning in de gemiste kantine opbrengst. Net als bij U 

thuis zijn de nota’s van de vaste lasten gewoon doorgegaan alsmede de aankoop van materialen en de afdracht aan 

de KNBSB. Het zal U niet zijn ontgaan dat Sportief Capelle zonnepanelen heeft geplaatst op het kantinedak en dat 

alle verlichting op het complex is vervangen door LED. Dit moet volgend jaar effect hebben op de energie lasten.  

Tevens heeft Sportief Capelle een renovatie van de velden in de planning opgenomen. We zijn er nog niet helemaal 

uit wanneer dit gaat gebeuren maar in ieder geval in 2021.  

 

Zoals enkele van U weten, zou 2020 mijn laatste jaar als voorzitter zijn. Eind vorig jaar waren we blij met het 

aantrekken van Meral Euser als Operationeel Manager die alle Operationele taken heeft opgepakt, waardoor ik 

grotendeels werd ontlast. Omdat dit seizoen geen normaal seizoen is geweest, heb ik besloten om nog een jaar 

door te gaan. Op de Bestuur samenstelling kom ik graag terug op de jaarlijkse ALV in de kantine of via de digitale 

weg. 

 

Alhoewel het geen normale competitie is geweest, zijn de resultaten van alle teams positief te noemen. Voor het 

komende seizoen blijven onze ambities hetzelfde, honkbal 1 en dames softbal 1 naar het hoogste niveau van 

Nederland, uitbouw van onze jeugdafdeling met plannen om een junioren honkbal team aan de competitie te laten 

deelnemen. Jeugdsoftbal is nog een zorgenkindje, maar heeft de volle aandacht. 

Kortom, wij zijn al bezig met het volgend seizoen en hopen dat we dan alle Corona ellende achter ons hebben 

gelaten.  

 

Wij hebben er zin in, ik hoop u ook. 

 

Uw voorzitter 

André van Overbeek 
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Beste leden, 

 

Graag sluit ik mijzelf aan bij de woorden van André. Het is een kort en bewogen seizoen geweest. Wij hebben weer 

veel ontwikkelingen met elkaar mogen meemaken. 

 

Helaas kunnen wij het seizoen niet zo afsluiten als wij graag zouden willen. Er stonden nog een aantal mooie 

activiteiten op de planning. Het feest voor Honkbal 1 en Dames 1 stond als eerste op de lijst. Vergeet daarnaast ook 

de vrijwilligersavond niet, waarbij wij met alle vrijwilligers zouden terugkijken naar alle mooie gebeurtenissen en een 

ontspannen avond met elkaar zouden hebben. Zonder deze vrijwilligers zou de vereniging niet zo mooi zijn als die 

nu is. De Halloween avond voor de kinderen kan helaas niet doorgaan. Het jaarlijks terugkerende gala waarbij 

vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Sinterklaas hebben wij uitgenodigd, maar het is nu de vraag of hij in het 

bijzijn van vele kinderen zijn verjaardag mag vieren op onze vereniging. Wij blijven hopen dat sommige activiteiten 

toch nog door kunnen gaan! 

 

Juist in deze periode als het seizoen net ten einde komt is de binding en betrokkenheid bij de vereniging zo belangrijk, 

om met een goed gevoel de welbekende “winterslaap” in te gaan. Achter de schermen gaan wij met de vrijwilligers 

door om een frisse start te kunnen maken in een Corona vrij nieuw seizoen. Waarbij wij hopen van een gerenoveerd 

veld gebruik te kunnen gaan maken. Indien het mogelijk is gaan wij dit vieren tijdens onze Openingsdag in 2021. Wij 

houden jullie op de hoogte van de datum. 

 

Voor nu bedanken wij iedereen die zich hebben ingezet afgelopen seizoen. Zonder jullie had het niet gelukt. Ook 

bedanken wij de leden voor de aanwezigheid op ons mooie complex in deze moeilijke tijd. Wij hopen iedereen het 

nieuwe seizoen met frisse energie weer terug te zien! 

 

Meral Euser 

Operationeel Manager 

 

Afscheid 

Na 22 jaar heb ik besloten te stoppen bij Euro Stars, zowel als vrijwilliger als softbalster. Geen gemakkelijk besluit, 

je ziet regelmatig spelers afscheid nemen en vervolgens binnen een paar jaar weer verschijnen. Wie weet geldt dit 

ook voor mij, maar voor nu sta ik volledig achter mijn beslissing. Ik had mijn laatste seizoen iets langer ingeschat, 

maar dat heeft niet afgedaan aan de gezelligheid. Met een geweldig team vol leuke meiden heb ik onze mini-competitie 

als een fantastische afsluiter ervaren. 

Als vrijwilliger heb ik vroeger vaak “bardienst” gedraaid in het schuurtje van het toenmalige softbalveld, de 

ledenadministratie gedaan, later de kantine met Dieuweke en mocht ik de afgelopen 3 jaar dit Thuishonk maken, de 

website beheren, social media bijhouden en flyers maken. Erg leuk om zo creatief bezig te kunnen zijn, hoewel het 

veel werk is geweest.  

In 22 jaar ben ik niet alleen gegroeid en veranderd, maar ook Euro Stars. Niet verbeterd of verslechterd, maar het 

is niet meer mijn oude clubje waar ik mij altijd thuis voelde. Iedereen die mij op of om het veld heeft gesteund, laten 

lachen of meegedacht om het beste uit Euro Stars te halen, heel erg bedankt!  

Ik wens Euro Stars en zijn leden het allerbeste toe! 

 

Groetjes, 

Suzanne 
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Kampioenen 

Softbal Dames 2 

Dames 2 is opnieuw ongeslagen kampioen geworden. Het spannendste was 

dan ook de bepaling van de bond, want Blue Birds had meer wedstrijden 

gespeeld. De 12-1 overwinning op Blue Birds is beloond met een beslissing in 

ons voordeel. Een solide prestatie van een solide team! Gefeliciteerd meiden! 

 

Softbal Dames 4 

Deze dames speelden vorig jaar als dames 5 en werden ongeslagen kampioen 

in de 3e klasse. Na hun welverdiende promotie bleken de tegenstanders van 

de 2e klasse ook niet opgewassen tegen dit team vol ervaring. Gefeliciteerd 

met jullie ongeslagen kampioenschap! 

 

Procedure kampioenschap bepaling 

In dit verkorte seizoen heeft de bond afwijkende regels opgesteld voor het bepalen van de kampioenen. Hierdoor 

zijn de standen in de KNBSB app niet leidend. Voor meer informatie over deze bepaling kun je een kijkje nemen 

op de bondsite. 

 

 

Seizoen 2021 

Wijziging benaming senioren-klassen 

Vanaf seizoen 2021 wordt een éénduidige naamvoering gebruikt voor de honkbal- en softbalcompetities 

(dames en heren). De hoogste klassen per sport krijgen (of behouden) de naam Hoofdklasse. Daaronder wordt 

met een oplopende telling de volgende klassen aangeduid; Hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse, 3e klasse, et 

cetera. Deze verandering geeft op een eenvoudige manier duidelijkheid in de communicatie binnen onze 

sporten, maar met name ook duidelijkheid naar fans, media en andere betrokkenen. De nieuwe benamingen 

worden vanaf 1 januari 2021 op de website en in officiële documenten van de KNBSB gebruikt. 

 
Honkbal Fastpitch Softbal Dames Fastpitch Softbal Heren 

Benaming 2020 Benaming 2021 Benaming 2020 Benaming 2021 Benaming 2020 Benaming 2021 

Hoofdklasse Hoofdklasse Golden League Hoofdklasse 1e klasse Hoofdklasse 

Overgangsklasse 1e klasse Silver League 1e klasse 2e klasse 1e klasse 

Topklasse 2e klasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 2e klasse 

1e klasse 3e klasse 2e klasse 3e klasse   

2e klasse 4e klasse 3e klasse 4e klasse   

3e klasse 5e klasse     

4e klasse 6e klasse     

5e klasse 7e klasse     
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Lineup 

Talent gezocht 

23 oktober | 18:00 – 20:00 uur 

Euro Stars is op zoek naar pupillen en aspiranten! Spelers vol talent die graag 

willen leren en groeien in hun spel. Durf jij de uitdaging aan? De try-outs zijn op 

vrijdag 2 oktober. Zorg dat je er bij bent! 

 

Doelgroep: Jongens 

Leeftijd: 9 – 14 jaar 

Ervaring: Gevorderden 

Winterschool 2020 

8 + 15 + 29 november + 6 + 13 december 

De inschrijving voor de winterschool is geopend! Jij wilt toch ook graag deze 

winter doorgaan met honkbal? Nieuwe technieken leren, je plays verbeteren en 

volgend seizoen nog sterker aan slag komen! 

Train dan mee bij Euro Stars winterschool. Wij verzorgen 5 dagen vol met 

training, feedback en veel sportplezier. Je wordt begeleidt door ervaren 

instructeurs in kleine groepjes. Ons doel is om jouw skills te verbeteren, zodat 

je in 2021 vol zelfvertrouwen het veld op komt. 

 

Doelgroep: Jongens en meisjes 

Leeftijd: 7 – 14 jaar 

Ervaring: Beginners en gevorderden 

Ik wil mee doen! 

Heb je of een vriend(in) interesse om mee te doen aan één van onze activiteiten? Geef je dan op via jeugd@euro-

stars.nl en vermeld hierbij je naam, geboorte datum en eventueel ook je huidige vereniging, klasse en positie(s). 

Wanneer je vragen hebt of wilt helpen met de organisatie ben je hier ook aan het juiste adres.  
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Uitslagen 

Team Wedstrijd Uitslag 

HB P1 Euro Stars PH1 – Amsterdam Pirates PH1 5 – 10 

 Euro Stars PH1 – Amsterdam Pirates PH1 4 – 14 

SB D4 Euro Stars DS4 – Gophers DS2 8 – 2 

 Birds DS2 – Euro Stars DS4 2 – 3 
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