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September 2014
Beste honk- en softballiefhebbers (-sters),
Voor jullie ligt de nieuwsbrief van september 2014. Het is alweer een tijdje geleden dat de opening van
ons complex heeft plaatsgevonden. We kunnen wel stellen dat het een groot succes was! Het weer was
perfect, de opkomst hoog en zowel de aspiranten als de junioren hebben de gespeelde wedstrijden
gewonnen.
Via verschillende media is er aandacht besteed aan de opening. Zo zijn er verschillende foto’s gemaakt.
Deze zijn te zien op de website: sfeerrapportage 1 en sfeerrapportage 2. Ook is er een fotorapportage
gemaakt door de fotograaf van Winterswijk.org en is er een superleuke videorapportage te zien van
RTV Slingeland
Langs deze weg wil het bestuur alle leden die hebben bijgedragen deze
dag tot een succes te maken, heel hartelijk bedanken. We mogen met
recht zeggen dat we Hickory op de kaart hebben gezet.

Nieuwe leden
Afgelopen maanden zijn de volgende nieuwe leden aangemeld.
Manon te Kempel, niet-spelend lid
Rowin Jensen, heren honkbal
Myla Nap, aspiranten
Marcel Bennink, heren honkbal
Lisette Klunder, mixed softbal
Robin Pfeiffer, aspiranten
Mocht je nog vrienden, familie, kennissen, collega’s etc. weten die het leuk vinden om te honk- of
softballen, nodig ze uit om vrijblijvend een training bij te wonen!

Poule-indeling en wedstrijdschema
De poule-indeling en het wedstrijdschema kun je vinden op
www.bsc-hickory.nl.

BSC Hickory
Sportpark ’t Huitinkveld, Bataafseweg 2a, 7101 PA Winterswijk
(postadres: Winterswijkseweg 63, 7142 HG Groenlo)
E-mail: secretaris@bsc-hickory.nl

Ledenwerfacties
De afgelopen maanden heeft Hickory meegedaan aan verschillende ledenwerfacties en sportdagen om
aandacht voor honk- en softbal te vragen. Zo hebben we deelgenomen aan:
-

Jasperssportdag. In mei hebben circa 100 kinderen tijdens de Jasperssportdag kennisgemaakt
met beeball. Met hulp van onze eigen pupillen en aspiranten hebben we alweer voor het zesde
jaar een leuke dag kunnen verzorgen.

-

Sportsnuffeldagen. Eind mei begin juni hebben 17 kinderen deelgenomen aan vier honkbalclinic’s
die op ons eigen veld onder leiding van Haiko Stroes hebben plaatsgevonden. Deze kinderen
hadden zich opgegeven bij de Gemeente Winterswijk om kennis te maken met verschillende
sporten in Winterswijk. Ook Hickory/honkbal was een van de sporten waaraan deelgenomen kon
worden. Door het mindere weer en de avondvierdaagse hebben we helaas niet alle dagen kunnen
honkballen. Desondanks waren er tevreden reacties.

-

Gerrit Komrij College sportdagen. In mei en in juni hebben leerlingen van het Gerrit Komrij
College verschillende keren gebruik gemaakt van ons complex. Zo heeft het jaarlijkse
softbaltoernooi van de derde klas-leerlingen plaatsgevonden. Rond de 150 leerlingen hebben op
vier velden een softbaltoernooi gespeeld.
Ook heeft Hickory verschillende clinic’s gegeven aan vierde en vijfde klas-leerlingen in het
kader van de sportdagen. Ook hier waren veel aanmeldingen voor, waaronder een aantal junioren
van Hickory. Het waren geslaagde clinic’s.

In het najaar gaat Hickory weer starten met het geven van sportlessen op verschillende basisscholen.
Hiermee willen we het honkbal / softbal / beeball promoten en natuurlijk proberen nieuwe leden te
werven.
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Competitieverloop jeugdteams
Pupillen:
Het pupillenteam heeft in het eerste jaar als pupil in de derde klasse meteen van zich laten horen.
Onder leiding van Haiko Stroes en Robert-Jan Siep hebben de pupillen tot nu toe een derde plaats
weten te bereiken in de competitie. Van de 10 gespeelde wedstrijden werden er maar liefst zes
gewonnen. Ook hebben de pupillen voor de start van de competitie deelgenomen aan het toernooi bij de
Giants. Na een dag met veel wedstrijden werd de tweede plaats behaald!

Het pupillenteam, bestaande uit Jordy, Helin, Timo, Maxime, David, Eugene, Danique en Ilan, is nog wel
op zoek naar nieuwe teamgenoten. De pupillen zijn zaterdag 6 september weer met de competitie
gestart met een wedstrijd tegen de Tex Town Tigers in Enschede.
Aspiranten:
De aspiranten, bestaande uit het pupillenteam van vorig jaar, staat in het eerste jaar tot nu toe op een
vierde plaats in de competitie. Na een moeilijk begin van de competitie hebben de aspiranten vier
overwinningen weten te behalen. Daarnaast werd er maar liefst vier keer met één punt verschil
verloren, waaronder tegen de ongeslagen koploper. Het aspirantenteam, getraind door Robert de Jong
en onder leiding van Thijs Mater, heeft de weg omhoog ingeslagen, gezien de groei die iedereen tot nu
tot heeft doorgemaakt. De aspiranten zijn op 6 september weer gestart met de competitie!
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Junioren
Om van een slechte start van de competitie te kunnen spreken moet je bij het juniorenteam spelen. De
eerste vijf wedstrijden werden verloren, waaronder twee wedstijden waar een ruime voorsprong werd
weggegeven en twee wedstrijden met ruime cijfers: 35-1, 20-9. De slechte start had geen invloed op
de teamgeest en het fanatisme. Echter het roer moest om en de jonge honden moesten in het gareel
worden gebracht om tot overwinningen te komen.

Tijdens de opening van het complex werd in een spannende wedstrijd de eerste overwinning behaald.
Hierna werd de weg omhoog ingezet en werd het merendeel van de daaropvolgende wedstrijden
gewonnen. Zelfs tegen de ongeslagen koploper werd in een gelijk opgaande wedstrijd maar nipt
verloren. “Het team wat niets zou gaan winnen” volgens de coach van de tegenpartij, bestaat niet meer.
De tegenpartijen hebben niets meer dan respect voor de junioren gekregen. Ook wordt de teamgeest
en het positivisme van het team door meerdere coaches als voorbeeld gezien voor hun eigen teams. De
junioren hebben hun eerst wedstrijd na de zomerstop gespeeld op 7 september tegen Phoenix.
Herenteam
Het herenteam speelt tot nu toe mee om de bovenste plaatsen in de competitie. Ondanks twee
schlemielige nederlagen staat het team er in stand goed voor. Nu de terugkeer van Marcel Bennink en
Pieter Mathijssen is afgerond hopen de heren op een goed slot van de competitie, en daarnaast vooral
op goed weer aangezien er nog zeven wedstrijden gespeeld dienen te worden na de zomerstop. De
eerste wedstrijd heeft plaatsgevonden op 31 augustus om tegen de Knickerbockers.
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