NIEUWSBRIEF DECEMBER 2013
Dag honk- en softballiefhebbers(-sters),
Eerst een paar korte nieuwtjes.
 Helaas kon de familiedag dit jaar door het slechte weer niet doorgaan.
 Voor de “jeugdhoek” hebben we een Wii aangeschaft met natuurlijk een honkbalspel.
 Bij de ingang van Trias komt een herkenbaar bord met onze clubnaam.
 Tijdens 32 woensdagen kunnen kinderen van zes tot en met tien jaar van 17.00 tot 18.00 uur of van 18.00 tot 19.00 uur kennis
maken met diverse sporten in de gymzaal van de Bargerpaske. Onze wedstrijdsecretaris, Gaby Bissels, vertegenwoordigt daar
Hickory.
 Willem-Jan en Jort hebben afgelopen maanden honkbalclinics gegeven aan leerlingen van het Gerrit Komrij College en gaan dit
in het voorjaar ook weer met basisschoolleerlingen doen.
 Zondag 27 oktober hebben veel leden o.l.v. Robert Jansen het muurkunstwerk “ACTIE VAN EEN SLAGMAN EN WERPER”
verder laten groeien; Niko, Jesse, Tjeerd, Conrad en Robert zorgen voor de finishing touch.
 Zaterdag 7 december hebben veel leden geholpen met de aanleg van de funderingen van de dug-outs en op die dag is o.l.v.
Robert Jansen het muurkunstwerk ook weer gegroeid.
 Op 11 december hebben we een gezellige vrijwilligersavond gehouden.
 Op 12 januari 2014 vindt de jaarvergadering plaats; de uitnodiging volgt.
Aankomend seizoen staan de verschillende jeugdteams weer onder deskundige leiding. Het pupillenteam wordt getraind door RobertJan Siep en Hayco Stroes. Het aspirantenteam staat onder leiding van Josien Mielekamp samen met Thijs Mater en met hulp van Joris
de Gooijer. De junioren worden door Willem-Jan ten Berg getraind. Op het moment dat er weer buiten getraind gaat worden heeft
Robert de Jong de leiding over de trainingen van de pupillen en aspiranten, daarbij bijgestaan door de trainers / coaches. Op zaterdag
11 januari starten de zaaltrainingen in de gymzaal van de Alma. Er wordt nog gezocht naar een gymzaal waar de pitcher/catchertraining
voor alle teams wordt gehouden. Ook deze training staat onder leiding van Robert de Jong.
Nu het seizoen afgelopen is, kunnen we uitkijken naar komend jaar. Dit begint nu al, want we moeten ons complex zelf met vrijwilligers
afmaken:

Dug-outs, vlaggenmast en de paal voor het scorebord moeten nog geplaatst worden.

Verven, buiten en binnen maken we af.

Verlichting buiten en binnen moeten gemonteerd worden.

In de berging maken we voor elk team een materiaalkast.

Zodra de bar klaar is, moet de kantine aangekleed en ingericht worden.
Voldoende om niet op te schuiven naar “volgend jaar”, want dan gaan we alleen maar spelen en genieten van ons complex dat dan
klaar MOET zijn. Frank Knook, Frank Mater en Joost Warring klussen elke donderdag en kunnen je er meer over vertellen
(fknook@hetnet.nl en f.mater@chello.nl).
Mede dankzij het goede werk van onze trainers / (hulp)coaches, scoorders, scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, kantinemensen,
betrokken ouders en veel extra vrijwilligers die allerlei werkzaamheden hebben verricht, is het sportseizoen 2013 over het algemeen
goed verlopen.
Voor meer informatie: zie onze mooie website: http://www.bsc-hickory.nl, ook voor twitter/facebook.
SSW en BSC Hickory

