Nieuwsbrief
November 2014
Beste honk- en softballiefhebbers (-sters),
Het is inmiddels november 2014. Het honk- en softbalseizoen is voorbij en het bestuur is druk bezig
met voorbereidingen voor het winterseizoen. Onderstaand enkele lopende zaken, acties en een
terugblik.

Brainstormsessie
De voorzitter en secretaris van BSC Hickory hebben onlangs deelgenomen aan de cursus ‘Besturen met
een visie’, die door de KNBSB is georganiseerd. In deze cursus is aandacht besteed aan de stip op de
horizon, maar ook is een plan van aanpak opgesteld waar BSC Hickory op dit moment staat en waar zij
naartoe wil in de toekomst. Dit plan van aanpak met de titel ‘Hickory, iedereen doet mee’ wordt
gepresenteerd in de ALV van januari 2015. Maar het bestuur wil ook de mening horen van de leden.
Daarom is besloten op 18 december met een aantal leden een brainstormsessie te organiseren over de
toekomst van Hickory. Heb je goede ideeën en ben je geïnteresseerd deze brainstormsessie bij te
wonen, meld je dan vóór 24 november aan bij de secretaris secretaris@bsc-hickory.nl.

Stand competitie
Nu het seizoen is afgelopen, kunnen we de balans opmaken van de prestaties van de teams. We hebben
het helemaal nog niet zo gek gedaan. De heren hebben in de 4e klasse C lang meegestreden voor de
bovenste plaatsen. Zelfs het kampioenschap heeft erin gezeten. In de beslissende duels tegen
Nieuwegein Diamonds en de Domstad Dodgers werd twee keer nipt verloren, waardoor de heren een
respectabele derde plaats behaalden. Volgend seizoen neemt Patrick de Jong de training en coaching
van de heren over van Michael Hagendijk. De junioren hebben in hun eerste jaar als junioren in de
derde klasse een verdienstelijke derde plek weten te behalen. Alleen de Moorfielders en de Eagles,
beide teams spelen al een of meerdere jaren in de juniorencompetitie, eindigden boven Hickory. Het is
de junioren zelfs gelukt, na het zeer stroeve begin van de competitie, van de kampioen Moorfielders te
winnen. De aspiranten, derde klasse B, zijn vierde geworden. Het verschil met nummer drie was maar
vier punten en dat met een wedstrijd minder gespeeld. Ook voor het merendeel van de aspiranten was
dit het eerste seizoen in deze klasse. De pupillen, derde klasse B, ook derde. Nu van de zeven teams.
Het verschil met nummer twee: twee kleine puntjes. Alle spelers en speelsters van harte gefeliciteerd
met deze fantastische resultaten en een mooie uitdaging voor volgend jaar!
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Heren toernooi
In het weekend van 4 en 5 oktober hebben de heren meegedaan aan het Double Swing toernooi
in Enschede, georganiseerd door High-Tech-Hitters. Andere deelnemende teams waren
Animals, Gryphons, PSV & Hitmanics. Opmerkelijk was dat het aantal aanmeldingen van de
heren een stuk hoger lag dan bij een gemiddelde competitiewedstrijd . Ook enkele junioren
mochten toernooi-ervaring opdoen, al dan niet op honkbalgebied. Zaterdag was ultiem genieten
met leuke potjes honkbal, stralend weer en af en toe een koud pilsje (en andere zooi :p). De
foto hiernaast illustreert e.e.a. redelijk goed. Tijdstip van de foto: 12:05. Aan het eind van de dag
bleek dat de recreanten niet hoeven te rekenen op nieuwe teamgenoten, want softballen kunnen de
heren niet. De Munster Roadrunners waren, tot grote ergernis van Gijs te Brake, te sterk. Het blijven
Duitsers hè. Ietwat teleurgesteld werd een warme douche opgezocht waar een nu al legendarische
slapstick plaatsvond. Waar hij de douche nog inging als Stefan Berendsen, kwam hij er kruipend en
glibberend, na een Laurel & Hardy–achtige val, onder de modder, gras, douchegel, shampoo, glitters en
confetti weer uit onder de naam 'glitterbips' (je kunt bij Arjan Hoffman
informeren voor de details). De aansluitende feestavond bracht uiteraard nog meer
vermaak. En toen was het opeens zondagochtend... en ja dan moet je zo goed en zo
kwaad als het gaat weer aantreden voor de rest van het programma. Echter,
anderhalve wedstrijd werd er nog verrassend goed gespeeld voordat de regen
helaas spelbreker was. Al met al werd het toernooi meer dan voldaan afgesloten.
Alle deelnemers en de organisatie van High-Tech-Hitters; BEDANKT !!

Sponsoring petten jeugdteams
Zoals de meesten van jullie weten zijn de petten van de jeugdleden
gesponsord door Johan de Gooijer en zijn bedrijf GOmotive. GOmotive is
gespecialiseerd in het geven van trainingen en opleidingen op het gebied
van moderne bedrijfswagentechniek. Zij ontwikkelen voor
alle truckmerken specialistische trainingen. Het bestuur
is zeer blij met deze sponsoractie en bedankt Johan
hartelijk voor deze bijdrage aan BSC Hickory! Om de
sponsoractie ook in de pers aandacht te geven is er een fotosessie geweest. Deze
foto’s worden binnenkort met een artikel over de sponsoractie aangeboden aan de pers.

Belactie
Bij Hickory lopen veel leden en niet-leden rond die een taak hebben binnen de vereniging.
Te denken valt aan trainers, scheidsrechters, onderhoud, bestuur, kantinebeheer,
schoonmaak etc. Maar, er zijn ook leden of ouders van jeugdleden die nog geen taak binnen
de vereniging hebben. En in deze groep zitten vast mensen die graag iets voor de club
willen doen en wellicht kwaliteiten of contacten hebben waar Hickory dankbaar gebruik van
kan en wil maken. Binnenkort vindt een belactie plaats en worden leden benaderd of ze een bijdrage aan
Hickory willen leveren.
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Filmavond
Op 12 december a.s. wordt er, op initiatief van Johan en Huub de Gooijer, weer een filmavond
georganiseerd. De vorige avond in januari was een doorslaand succes en deze filmavond wordt zeker
weer een klapper. Noteer de datum alvast in je agenda, de uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk!

Scheidsrechtercursus
Om wat meer scheidsrechters te hebben, gaat het bestuur een scheidsrechtercursus
organiseren. Gerard Siep is bereid gevonden deze cursus te geven. Over de invulling volgt nog
nader bericht. Een aantal mensen heeft zich al aangemeld. Mochten er meer leden zijn die
interesse hebben, dan kunnen zij contact opnemen met Willem-Jan ten Berg.

Scorecursus
Honk- en softbal zijn technische sporten en voor veel ouders is het goed volgen van een
wedstrijd vaak lastig. Door een scorecursus krijg je meer inzicht in de regels en spelsituaties van
honk- en softbal. Dit maakt het kijken naar een wedstrijd nog leuker. Daarnaast kun je door het
bijhouden van de scorelijst na afloop de hele wedstrijd analyseren. De scorecursus staat voor het
komend voorjaar gepland en is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor ouders.

Zaaltrainingen
Komende winter trainen de teams weer in de gymzaal van de Alma. De pupillen/aspiranten op de
zaterdagochtend, de heren/junioren op de vrijdagavond. Ook voor de recreanten is er tweewekelijks op
de vrijdagavond een trainingsmogelijkheid. Vanaf januari vindt een aparte pitcher/catchertraining
plaats op de dinsdagavond. Precieze data en tijdstippen krijgen jullie nog van de trainers/coaches door.

Nieuwe wedstrijdsecretaris
Per 1 november jl. heeft Josien Mielekamp het wedstrijdsecretariaat overgenomen
van Gaby Bissels. Het bestuur heet Josien van harte welkom in haar nieuwe rol en
bedankt Gaby voor alle inzet als wedstrijdsecretaris de laatste jaren.

Contributie
Zoals het een goed lid betaamt, hebben de meeste leden de contributie voor 2014 betaald. Mocht je
dit nog niet hebben gedaan, maak het dan s.v.p. zo snel mogelijk over. Vergeet niet om ook de
automatische incasso aan de penningmeester te sturen!

Nieuwe leden
Er hebben zich aan het eind van het seizoen geen nieuwe leden gemeld. Maar met de zaaltrainingen
voor de boeg hopen we in de volgende nieuwsbrief weer enkele nieuwe leden te kunnen melden. 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!
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