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Beste honk- en softballiefhebbers (-sters),

Van de voorzitter
Het seizoen is al weer enige tijd van start. Alle teams houden zich goed staande waarbij de junioren en
de aspiranten zelfs een hele tijd trots op de eerste plaats van de competitie hebben gestaan. Het stelt
ons als bestuur ook weer voor een nieuwe uitdaging. Gaan we deelnemen of gaan we ook voor prestatie.
Altijd werd er al serieus gesport door de leden van onze vereniging. Maar nu rijst ook de vraag of we
nog meer kunnen. In ieder geval is dit het moment om binnen de vereniging bezig te zijn met de
technische kant van onze sport. Hoe kunnen we individueel nog beter worden en vooral, hoe kunnen we
technisch goed honkbal breed inbedden in onze vereniging.
Ondertussen proberen we ons aan alle kanten zichtbaar te maken in Winterswijk en omstreken. We
hebben clinics gegeven voor BSO Kicken, Kick Off, School Meddo en de sportdag in Aalten. Natuurlijk
hebben we ook deelgenomen aan het familiespektakel. De derde klassen van het GKC hebben we op ons
terrein gehad en hebben we een team van het GKC begeleid in de deelname aan Olympic Moves. Voor
het eerst sinds jaren heeft er weer een groep lopers deelgenomen aan de avondvierdaagse. Met trots
wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet om dit allemaal mogelijk te maken.
Al met al zetten we belangrijke stappen in de ontwikkeling van onze vereniging. Ik wil daarvoor
iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage en hoop dat Hickory daar ook in de toekomst weer een
beroep op kan doen.

Ledenoverzicht
Afgemelde leden eind 2015
Marcel Bennink, heren
-

Rowin Rensen, heren

-

Joris de Gooijer, junioren

-

Timo Jansen, pupillen

Aangemelde leden eind 2015
Reinaldo Gonzalez, recreanten
-

Laura Dunnewold, pupillen

-

Hidde Kraan, pupillen

-

Yvette Hengeveld, aspiranten

Aangemelde leden 2016
Ruben Jansen, pupillen
-

Renske Renskers, pupillen

-

Yorrit van der Kamp, junioren

-

Jessie Dunnewold, recreanten

-

Milton Diaz Lopez, junioren
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Sportlinked (door Josien Mielekamp, wedstrijdsecretaris Hickory)
Misschien is het onze spelende leden al opgevallen. Sinds het begin van het nieuwe seizoen werken de
coaches en scheidsrechters niet meer met een papieren wedstrijdformulier om de gegevens en de
uitslag van een wedstrijd officieel vast te stellen. De KNBSB heeft besloten om vanaf nu het digitale
wedstrijdformulier te gaan gebruiken. Dit houdt in dat al onze coaches via een speciaal ontwikkelde app
voor de wedstrijd hun spelersopgave kunnen invoeren, scheidsrechters deze vaststellen voordat de
wedstrijd begint en na de wedstrijd de uitslag snel kunnen doorgeven. Dit voorkomt een hoop
papierwerk en werkt bovendien veel sneller, met één druk op de knop staat de uitslag al op de site van
de bond.
Naast deze twee voordelen, zijn er ook voor onze leden allerlei voordelen: het competitie-overzicht is
in deze app in één oogopslag te raadplegen, evenals de standen en de uitslagen binnen de poules. Dit
zowel voor je eigen team, als voor de andere teams van onze vereniging. Een voorwaarde hiervoor is wel
dat iedereen die hier gebruik van wil maken even moet nagaan of zijn/haar (juiste) e-mailadres bekend
is bij de vereniging. Dit kun je doen door je e-mailadres door te geven aan jouw coach, of rechtstreeks
aan de wedstrijdsecretaris.
Ook voor alle andere mensen die onze vereniging een warm hart toedragen is sportlinked een mooi
programma om de verrichtingen van onze teams goed te kunnen volgen!
Stappenplan om te komen tot een goede registratie in Sportlinked
Geef je e-mailadres door aan jouw coach of de wedstrijdsecretaris
-

Download de app Sportlinked via de Playstore

-

Registreer jezelf met je e-mailadres dat je doorgegeven hebt (een paar dagen later)

E-mailadres wedstrijdsecretaris: wedstrijdsecretaris@bsc-hickory.nl

Vanuit het bestuur
Hickory heeft nu ook een jeugdbestuur. In de algemene ledenvergadering hebben we de jeugd
opgeroepen om deel te nemen in het bestuur. Danique, Jari en Ruben (Brosky) hebben gehoor gegeven
aan deze oproep. Ze nemen deel in een apart onderdeel van de bestuursvergadering en zorgen nu al
voor waardevolle inbreng.
Tc2 cursus
Uit de Clusterbijeenkomst is naar voren gekomen dat de KNBSB hoe dan ook een cursus TC2 gaat
organiseren deze winter. Voorheen was het altijd afhankelijk van het aantal deelnemers dat we in het
oosten op de been konden brengen. Vaak ging daarom de cursus niet door. Gelukkig heeft de Bond het
belang van goede scholing voor trainers en coaches ook ingezien en gekozen voor een andere aanpak.
Tot nu toe hebben we zes aanmeldingen voor de cursus. Een ieder die geïnteresseerd is nodigen we uit
contact met ons op te nemen.
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Van de teams
Pupillenteam
Onder leiding van Hayco spelen de pupillen tot nu toe
een afwisselende competitie. Van wat mindere
wedstrijden waarin het net niet lukt tot heel goede
wedstrijden. Dit resulteert in een 3e plaats op de
ranglijst. Voor trainers Michael, Hayco en Jari is er
genoeg stof om, tijdens de goed bezochte trainingen,
aan de pupillen te leren.
De sfeer binnen dit team is uitstekend. Zo liepen een
aantal pupillen mee met de avondvierdaagse, werd er
na de verre uitwedstrijd (Meppel) een bezoekje
gebracht aan Staphorst en heeft het team een
mascotte: (hicko)Ricky.

Aspirantenteam
Dit jaar was er voor het
aspirantenteam een nieuwe
competitieopzet. Zo moest er een
voorcompetitie gespeeld worden
van vijf wedstrijden in de 3e
klasse. Hickory speelde hierin zo
goed dat zij alle wedstrijden wist
te winnen. Dit resulteerde in een
promotie naar de competitie in de
2e klasse. Hierin ondervinden de
aspiranten meer tegenstand. Maar
er werd al een mooie overwinning
geboekt op de Blue Socks en er
werd nipt verloren van de Harriers
(4-5), de ongeslagen koploper.
Juniorenteam
Met een selectie van 13 man zijn de junioren dit seizoen goed begonnen aan de competitie. De eerste
vijf wedstrijden werden gewonnen en een tijd lang waren zij ook het enige team met een ongeslagen
status. Tegen de Houten Dragons werd er echter een zware nederlaag geleden waardoor dit team zich
op dit moment terugvindt op de 2e plaats. De komende weken zal blijken of de junioren in het spoor van
de koploper kunnen blijven. Aan inzet tijdens de trainingen zal het niet liggen.
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Herenteam
Voor het eerst in jaren spelen de heren weer negen innings. Deze beslissing, waardoor men af ten toe
wedstrijden van drie uur speelt, is tot nu toe goed bevallen. Na een zware nederlaag in de eerste
wedstrijd (42-2), is de stijgende lijn ingezet. Met onder meer overwinningen op de Blue Socks, WSB,
Wombats, teams die al langer in de 3e klasse uitkomen, weet het herenteam zich in de middenmoot
staande te houden. Tegen de Hurricans en Robur ’58, nummers 1 en 2 in de competitie, werd in beide
wedstrijden een voorsprong genomen welke pas in de 7e of 8e inning werd verspeeld. De smalle selectie
en een paar blessures in de pitchingstaf laat het nog niet toe om deze wedstrijden over de streep te
trekken. De heren de junioren bijzonder dankbaar dat ze wekelijks met minimaal twee spelers het
team komen versterken.
Recreantenteam
Met een selectie welke is versterkt met drie jonge dames, spelen de recreanten ook dit jaar hun
wedstrijden en toernooien. Hoogtepunt was de wedstrijd tegen het frikandellenteam van Pieter
Driessen uit Bloemendaal. Over de winnaar van de wedstrijd is weinig bekend. De winnaar van de 3e
helft was echter overduidelijk: Bloemendaal. De recreanten konden de 40 frikandellen, tig kroketten,
patat en de vele biertjes niet bijhouden. De uitnodiging om een keer naar Bloemendaal te komen staat.

De clinics, promotie en andere activiteiten
Dropping
Begin van dit jaar hebben Arjan en Jort een dropping georganiseerd. Alle jeugdteams waren goed
vertegenwoordigd, en ook een aantal heren en recreanten hadden zich aangemeld. In een busje en een
auto werden de teams met een baksteen, spaghettistengel en vragenlijst in de hand in Duitsland
gedropt. Na de lange wandeltocht stond er bij terugkomst voor iedereen een, door Jort gemaakte, kom
erwtensoep klaar. Alle ervaringen en belevenissen werden n de tijd onder het genot van een
bockbiertje tot in de late uurtjes besproken. Eind van dit jaar/begin volgend jaar wordt er weer een
dropping georganiseerd.
Familiespektakel
Op 5 juni hebben we met een grote slagkooi deelgenomen aan het
familiespektakel. Iedereen was zeer onder de indruk van wat we neergezet
hebben. De slagkooi hebben we gehuurd van de club uit Nuenen.
Jammer genoeg stonden we een beetje achteraf en waren er ook relatief
weinig bezoekers aan dit evenement. Toch hebben heel wat mensen
geprobeerd een balletje te slaan op onze werpmachine. De reacties waren
enthousiast. Nu maar afwachten of dit tot aanloop leidt. We hebben ons in
ieder geval van de beste kant laten zien. Hayco, Harold, Reinaldo, Danique,
Jari, Maxime, Renske, Ruben, Huub, Eugene, David en Myla allemaal bedankt
voor jullie hulp. En natuurlijk ook Frank Knook, bedankt voor het halen en
wegbrengen van de slagkooi.
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School Meddo
Marcello heeft zijn schoolklas uit Meddo uitgenodigd om een keer te gaan honkballen op het Hickoryveld. Op 24 mei en 7 juni zijn ze op de fiets gekomen en hebben ze leren gooien, fielden en slaan.
Natuurlijk zijn er ook wedstrijdjes gespeeld. Het was een groot succes. De groepen waren enthousiast
en verschillende klasgenoten van Marcello hebben al een keer meegetraind met de pupillen. Jammer
genoeg kon Marcello zelf niet deelnemen aan de clinics. Eerst had de pechvogel een akkefietje met de
tandarts en bij de tweede clinic had hij nota bene zijn been gebroken.
Kick Off
(Te) vroeg in het seizoen hebben we op ons veld een clinic gegeven voor Kickoff. 17 Kinderen hebben er
aan deelgenomen. Ondanks het dramatische weer deed iedereen fanatiek mee en werd het een leuke
middag.
Avondvierdaagse
Vanuit een geweldig initiatief
door Jari heeft Hickory voor het
eerst sinds jaren weer
deelgenomen aan de
avondvierdaagse. Maar liefst 12
lopers en loopsters hebben
viermaal 10 kilometer volgebracht
in het trotse shirt van Hickory.

Olympic Moves
Op vrijdag 10 juni jl. heeft het schoolteam softbal van het GKC met daarin een aantal van Hickory’s
finest, Ben, Max K, Ruben, David, Maxime, Jorrit en verder aangevuld met leerlingen van het GKC onder
leiding van Willem Jan meegedaan aan de finale van Olympic Moves in Amsterdam. Naast dat dit een
geweldig initiatief is waaraan meer dan 10.000 kinderen meedoen, viel het in het bijzonder op hoe hoog
het niveau eigenlijk ligt als je het hebt over softbal c.q. honkbal. De teams die meestreden waren
allemaal uitgerust met een aantal honkballers dus het was hier en daar echt een titanenstrijd! Onze
spelers deden er nauwelijks voor onder maar het onderstreept eens te meer hoe belangrijk techniek is.
We kunnen er trots op zijn dat we met de teams van Hickory zeker ook hoog scoren waar het gaat om
sportiviteit in het spel en teamspirit.
Sportdag Aalten
Ook in Aalten zijn we nu bekend. Jari, Lisette en Hayco hebben een sportdag verzorgd voor
basisscholen in Aalten. Hier hebben we weer veel talent en sportiviteit gezien. Hopelijk krijgt het een
vervolg.

Activiteiten
Via deze weg willen wij als bestuur iedereen uitnodigen om mee te denken over / helpen met het
organiseren van leuke activiteiten (bijvoorbeeld barbecue, filmavond, kaartavond, bierproeverij,
feestavond, familiesoftbaltoernooi) binnen onze club. Binnen het bestuur is er altijd wel iemand die je
op weg wil en kan helpen.
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