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Beste leden,
Jammer genoeg begint 2021 niet zoals gehoopt voor iedereen. Dit neemt echter niet weg dat wij onze
voorbereidingen niet kunnen treffen om een spetterend seizoen ervan te maken, voor op het moment
dat wij daadwerkelijk weer naar buiten mogen.
Op dit moment word er onderhoud gepleegd aan de velden. Het gras begint om hoog te komen en het
gravel is losgemaakt, waardoor het regenwater makkelijker weg kan stromen. Op dit moment hopen
wij dat wij eind maart, begin april weer op de velden kunnen trainen. Dit is mede afhankelijk van het
weer.
Achter de schermen is er hard gewerkt de afgelopen periode. Alles staat gereed om het seizoen te
openen. Zodra er versoepelingen komen en wij weer met elkaar de “wei” in mogen, kunnen wij dit ook
direct doen. Daarnaast zijn er achter de schermen diverse ideeën ontstaan. Een aantal ideeën kunt u
alvast terug zien in deze editie van het Thuishonk. Andere ideeën zullen later gecommuniceerd
worden.
Uiteraard houden wij u op de hoogte wanneer wij weer op het veld mogen gaan trainen.
Namens het bestuur,
Meral Euser
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Activiteiten
De volgende activiteiten staan gepland voor de komende maanden:
2 april:

Familiedag Future Star

3 april:

Onderling toernooi HB1 en junioren team (onder de 27 jaar)

4 april:

Onderlinge Paasdag aspiranten team

23/ 24 mei: Tentenkamp en sponsorloop jeugd (binnenkort meer info)

Kantine nieuwtjes
Op de voorbereiding van het nieuwe seizoen is onze ijscowagen nu ingezet als verkooppunt voor 2e
hands honkbalspullen en kleding, maar daarnaast zijn er diverse leuke gadgets aanwezig. Denk hierbij
aan sleutelhangers en klokken (groot en klein). Deze klokken worden gemaakt door Piet Klaasse. Als er
interesse naar is, klop dan eens op een zaterdag op de deur van de kantine, zodat er etalage verkoop
kan plaatsvinden.
Ook is er en mooie hoekje ingericht met alle prijzen en trofeeën die we in het verleden gewonnen
hebben. Hopelijk moeten we deze snel uitbreiden, want dat betekent dat we de komende tijd veel
prijzen gaan pakken!
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Foto compilatie jeugdtrainingen
Ondanks dat we nog niet op de velden mochten trainen, hebben de jeugdtrainers een mooie trainingsprogramma opgezet. Hieronder een sfeer impressie:
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Helpende handjes – maart 2021
Naast Mary, Rens, Ed en Jeffrey die er ieder seizoen weer voor zorgen dat de kantine en het veld er
weer spik en span uit zien, is het wel heel erg fijn dat er betrokkenheid is vanuit de teams. Zo heeft
dames 2 een maandelijks rooster gemaakt waarbij om toerbeurten er extra werkzaamheden worden
opgepakt. Voor de maand maart waren Debby en Maaijke aan de beurt. Echter klonk dit bij Merel zo
goed in de oren dat zij vrijwillig is aangeschoven. De dames hebben zich uren uitgeleefd op de ramen,
de toiletten, de meubels in de kantine en de keuken. Super bedankt dames voor jullie hulp!

Het aspiranten team heeft zich ook ingezet voor onze vereniging. De prullenbakken werden met de
hoge drukspuit onder handen genomen. Daarnaast hebben zij veel zwerfafval uit de bosjes weten te
halen. Dit onder toezicht oog van de coaches, Dimitri, Martijn en Rutger. De coaches hebben ruim 30
ballen uit de bosjes weten te halen. Allen hartelijk dank voor de inzet.
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Teamindeling jeugd

De teamindelingen zijn gemaakt en onderstaand de teamindelingen voor seizoen 2021.
Beeball Rookie League (poule C)
Jaxson Bartelse

BeeBall Major League (poule E)
Xione Bartelse

Rayan Kasa

Hensley Benito

Jayce van der Raaf

Niels Clasener

Brayson Zandgrond

Reagan Finies
Noah-Yezz Hellemun

Coach: Sabine Bartelse

Yasmine Lemhaouk

Coach: Stephany Zandgrond

Gwyshainelly Provence
Jeremiah Tremus
Coach: Finies, Ramsis

Honkbal Pupillen 2 (3e klasse, poule G)

Honkbal Pupillen 1 (2e klasse, poule B)

Arseni Cijntje

Luuk Brussen

Fabian van Helvert

Jens Brussen

Jay Kasa

Rocco Fletterman

Nathan de Lannoy

Shaun Idi

Stefano Linger

Dylan Kievid

Quinton Salas

Milan Minnaard
Keano van Neutegem

Coach: Leonardo de Lannoy

Xavier Peters
Rugendy Piternella
Vince de Vos
Coach: Peter Brussen
Coach: Larry Idi
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Honkbal Aspiranten 1 (2e klasse, poule C)

Honkbal Junioren 1 (1e klasse, poule B)

Jari van Boven

Noah Alercon Moena

Kyano Buitendijk

Jaryl Attaf

Sam van Egmond

Lars Blom

Matthias Kwestie

Robert Chukwuedozie

Timo Kwestie

Jip Filius

R. Rampenburg
Quinten Sens
Damian Stam
Raynathane Valmont
Morris Vorontsov
Justin van Vught
Bradley Zandgrond

L. Haasnoot
Ricky van der Hoek
Aeneas Jansen
Yoeri v/d Lans
Jonathan Matheus
Quishawn Pieternella
Tyrone Piqué
Evan Rijsenberg
Timothy Rojas
Deion Sprott
Tomas van Trijffel
Bjorn v/d Velden
X.N. Ververs
Björn Mitchell Visser

Coach: Dimitri Kwestie
Coach: Martijn van Egmond
Coach: Rutger Buitendijk

De teamindelingen zijn nog onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Indien er vragen zijn naar
aanleiding van de teamindeling, neem dan even contact op met de coach.
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Trainingsschema 2021

Team:
BeeBall
Pupillen
Aspiranten honkbal
Aspiranten softbal
Junioren
Honkbal 1
Honkbal 2
Softbal dames 1
Softbal dames 3
Softbal dames 4

Future Star

Alleen jij bepaalt

Trainingsdag
woensdag
Maandag
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Donderdag

Trainingstijd
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.30 uur
18.00 - 19.30 uur
18.00 - 19.30 uur
18.00 - 19.30 uur
18.30 - 20.30 uur
18.00 - 19.30 uur
18.00 - 19.30 uur
19.30 - 22.00 uur
19.30 - 22.00 uur
19.30 - 22.00 uur
19.30 - 21.30 uur
19.30 - 21.30 uur
19.30 - 21.30 uur
19.30 - 21.30 uur
18.00 - 21.00 uur
16.00 - 18.00 uur
16.00 - 18.00 uur

Vrijdag
Dinsdag
Donderdag

18.00 - 21.00 uur
15.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur

Locatie
Jeugdveld
Jeugdveld en Softbalveld
Jeugdveld en Softbalveld
Jeugdveld
Jeugdveld
Softbalveld
Honkbalveld
Honkbalveld
Honkbalveld
Honkbalveld
Honkbalveld
Softbalveld
Softbalveld
Softbalveld
Softbalveld
Honkbalveld
Honkbalveld
Honkbalveld
Jeugd- en honkbalveld
(om de week i.v.m. wedstrijden H2)
Jeugdveld
Jeugdveld

Gezocht!

Ben jij handig en kan jij ons helpen de plasfietsen maken? Of ken jij iemand die ons daarmee wil
helpen? Kom langs bij de bar in de kantine.
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Wist u dat?
De velden behoorlijk aan het opknappen zijn door het onderhoud
De renovatie van de toiletten in de kantine wordt opgeschoven naar het najaar
Zodra er weer buiten getraind mag worden, dan ligt het trainingsschema klaar
Er achter de schermen heel hard is gewerkt om de kantine gereed te maken voor het nieuwe seizoen
De materialen ook start klaar staan
Er een sponsorloop gaat plaats vinden op.
Met de inkomsten van de sponsorloop een pipowagen aangeschaft gaat worden
De pipowagen bij het jeugd en softbalveld word geplaatst
Bij de pipowagen worden hapjes en drankjes verkocht
Hierdoor hoeft er geen moment van de wedstrijd meer gemist te worden!

Bericht vanuit de KNBSB: competitiestart
Onderstaand een nieuwsbericht van de bond met betrekking tot de competitiestart.
Na onze vorige update via een videobericht publiceren we dit keer een schriftelijk nieuwsbericht.
Dinsdagavond 23 maart heeft het kabinet aangekondigd de coronamaatregelen met drie weken te
verlengen. In dit bericht informeren we u over de gevolgen daarvan voor de start van het honkbalen softbalseizoen 2021.
Dinsdag 23 maart is door het kabinet besloten de avondklok met een uur te verschuiven. Dit houdt in
dat per woensdag 31 maart de avondklok vanaf 22.00 uur van kracht is. Verder zijn er helaas geen
versoepelingen van de coronamaatregelen benoemd, ook niet voor de sport.
Gevolgen voor honkbal en softbal
Het gevolg van de verlenging van de coronamaatregelen betekent voor de sport in hoofdlijnen:
1. Tot en met dinsdag 20 april mogen er nog geen wedstrijden tussen teams van verschillende
verenigingen worden gespeeld.
2. Sporters van 27 jaar en ouder mogen maximaal in viertallen met elkaar trainen op een buitensportaccommodatie.
Zie ook de informatie op de site van NOC*NSF.
Start jeugdcompetities
Door de verlenging van de coronamaatregelen schuift de startdatum van alle jeugdcompetities op
naar het weekend van 24-25 april (was oorspronkelijk 10-11 april). Dit betekent dat de eerste twee
speelrondes niet doorgaan op de oorspronkelijk geplande data.
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•
•

Speelronde 1 verschuiven we naar het eerste inhaalweekend op de speelkalender: het weekend van 8-9 mei. Deze wedstrijdwijzigingen worden door Competitiezaken doorgevoerd.
Voor speelronde 2 hebben we het voornemen de wedstrijden te verschuiven naar het
tweede inhaalweekend van 22-23 mei (Pinksterweekend). Zodra over dit voornemen een definitieve beslissing is genomen, informeren we u daarover.

Als overweging geven we aan u mee de meivakantie wellicht te benutten om extra oefenwedstrijden
te spelen of om competitiewedstrijden van later in het seizoen naar voren te halen. Dit laatste dient
u uiteraard in onderling overleg met de tegenstander af te spreken en de afdeling Competitiezaken
via een wedstrijd wijzigingsverzoek in Sportlink daarover te informeren.
Start seniorencompetities
De startdatum van de seniorencompetities was enkele weken geleden verschoven naar de week van
26 april tot en met 2 mei. Door de huidige verlenging van de coronamaatregelen met drie weken zijn
we genoodzaakt de startdatum opnieuw te verschuiven, ook met drie weken. Dit betekent dat de
eerste seniorenwedstrijden plaatsvinden in de week van 17 mei.
Alle geplande competitiewedstrijden tot en met zondag 16 mei worden door Competitiezaken op ‘afgelast door bond’ gezet.
Start Topcompetities
Per 17 december 2020 heeft het kabinet een uitzonderingspositie ingesteld en mogen sporters die
actief zijn in topcompetities, onder voorwaarden, weer in groepen trainen en wedstrijden spelen.
Voor honkbal en softbal geldt deze uitzonderingspositie uitsluitend en alleen voor:
•
•

Honkbal Hoofdklasse
Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse (voorheen Golden League)

Aan deze uitzonderingspositie zijn door de Rijksoverheid wel een aantal voorwaarden verbonden.
Deze voorwaarden hebben betrekking op 1) het organisatorisch kunnen regelen conform het ‘protocol topcompetities’ en 2) het periodiek testen van spelers, stafleden en arbitrage.
De KNBSB is momenteel met de verenigingen in beide klassen in gesprek of zij onder deze uitzonderingspositie van start zouden willen en kunnen gaan en per wanneer de competities starten. Zodra er
meer duidelijkheid over de startdata van deze competities is, informeren we u daarover.
Oefenperiode
Door het verlengen van de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt alle bij ons aangemelde oefenwedstrijden en oefentoernooien tot 20 april op ‘afgelast door bond’ te zetten (met uitzondering van
de Hoofdklasse-oefenwedstrijden die onder de uitzonderingspositie voor topcompetities vallen).
Wij zijn voornemens om, indien toegestaan, vanaf het weekend van 24-25 april oefenwedstrijden van
bondsscheidsrechters te voorzien. Vanwege de korte tijd waarin we dit kunnen gaan plannen, stellen
we alleen bondsscheidsrechters aan bij oefenwedstrijden van teams die uitkomen in de Hoofdklassen en 1e klassen. U kunt uw oefenwedstrijd(en) bij Competitiezaken aanmelden door een e-mail te
sturen naar competitie@knbsb.nl.
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