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Beste honk- en softballiefhebbers (-sters),
Van de voorzitter
De eerste toernooien zijn alweer gespeeld in dit prille seizoen. De aspiranten kwamen goed voor de dag
in Hengelo. De recreanten maakten er een slagfestijn van in Apeldoorn bij WSB.
Dit seizoen starten we met drie teams: de recreanten, de heren en de aspiranten. Het is jammer dat
we geen apart pupillen- of juniorenteam op de been kunnen brengen, maar we blijven natuurlijk streven
naar meer leden en meer teams.
In de afgelopen tijd hebben verschillende leden afscheid genomen. Voor het merendeel heeft dat te
maken met het starten van een studie buiten Winterswijk. Het is een situatie die we al jaren kennen en
waar we niet om heen kunnen. Maar soms komen ze ook terug. Ik ben blij om Nick en Damien weer terug
op de club te zien. En we hebben kennis gemaakt met Patrick Rothengatter. Voormalig speler van Robur
en nu woonachtig in Aalten. Ik verheug me er nu al op om hen samen met anderen op de zondag te zien
spelen. Bij de aspiranten hebben we twee nieuwe leden met Misha en Daan. Het is inmiddels een grote
groep van 15 spelers. Helaas te weinig om er twee teams van te maken. Het zal nog een heel gepuzzel
worden om iedereen goed aan het spelen te krijgen.
Ook dit jaar hebben we het kader weer rond gekregen. We kunnen iedere keer gelukkig weer een
beroep doen op een kleine maar fanatieke groep van trainers en coaches. Toch wil ik iedereen oproepen
om te kijken of je ook wat voor de vereniging kunt doen. Er komt heel veel kijken bij het organiseren
van wedstrijden binnen de vereniging. We kunnen altijd mensen gebruiken die willen scoren, scheidsen
of willen helpen bij een clinic.
Voor mij is een vereniging een groep mensen die samen en met elkaar een doel nastreven. Laten we
samen onze mooie sport promoten en samen werken aan een fijne en gezellige vereniging.
Terugblik
Het seizoen 2017 hebben we gespeeld met drie teams in de competitie en met het recreantenteam.
Het Herenteam kende een moeizaam jaar in de derde klasse. Weliswaar konden we voor het eerst een
groep spelers uit de eigen jeugd opnemen in het team, maar vaak was de tegenstand in deze klasse te
veel van het goede. De eerste innings waren dan nog bij te benen, maar op het eind werd het vaak
moeilijk tegen toch wel erg geroutineerde tegenstanders.
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Het juniorenteam heeft lang hoop gehouden op het kampioenschap. Vrijwel het hele jaar hebben ze
bovenin meegedraaid. Helaas begonnen een aantal spelers in de tweede helft van het seizoen aan een
nieuwe studie en werd de samenstelling van het team erg wisselend, vaak ook aangevuld met aspiranten.
Uiteindelijk is het juniorenteam geëindigd op de derde plaats, al met al toch een knappe prestatie.
De aspirantencompetitie bestond uit twee delen. In het eerste deel werd er vaak goed gespeeld en veel
gewonnen. Na de nieuwe indeling naar speelsterkte werd het moeilijker. Toch heeft het team goed
standgehouden. De meeste spelers zijn gebleven en spelen nog een jaar in hetzelfde team. Ik ben
benieuwd of de spelers en het team dit jaar de volgende stap kunnen zetten.
De recreanten hebben verschillende toernooien gespeeld. Het is vaak lastig om voldoende deelnemers
te vinden, maar dan kunnen we eigenlijk altijd een beroep doen op andere leden binnen onze vereniging.
Ellen (de Vogel) heeft zich opgeworpen als gangmaker binnen het team en heeft de touwtjes strak in
handen genomen. Iedereen (ouders, broers, zussen) die het leuk zou vinden om ook eens mee te doen,
roep ik op om eens mee te trainen.
Het afgelopen jaar hebben we ook een dropping georganiseerd. Hier is massaal aan deelgenomen door
jeugdleden, maar ook door vrienden en vriendinnen die op deze leuke manier kennis hebben kunnen
maken met onze vereniging. Aan het eind van het jaar is er carbid geschoten. Ook hier was er sprake
van een grote opkomst, ook van mensen die geen lid zijn. Ik hoop dat we deze nieuwe traditie ook in de
komende jaren kunnen voortzetten.
Dan hebben we verschillende clinics gegeven. We hebben deelgenomen aan de Jaspersdag en het
familiespektakel. Er is les gegeven op BSO Kicken en we hebben sportkennismakingslessen gegeven op
vier basisscholen. Directe leden heeft dit nog niet opgeleverd, maar ik ben van mening dat het de
juiste manier is om mensen kennis te laten maken met onze sport en vereniging. De aanhouder zal in dit
geval winnen!!
We hebben er al uitgebreid bij stil gestaan, maar ik wil ook hier het overlijden van Theo Hartjes
noemen. Na een lange worsteling met zijn gezondheid, is in het najaar van 2017 dan toch het bericht
gekomen dat hij er niet meer is. Ik hoef denk ik niet te benoemen hoe belangrijk hij is geweest voor
onze vereniging. Niet alleen voor de oprichting, groei en het verkrijgen van een accommodatie, maar
vooral voor de sfeer binnen de vereniging. Iedereen is welkom en iedereen doet mee binnen een
gezellige en gastvrije vereniging.
Rest mij nog om iedereen te bedanken die op een of andere manier heeft meegeholpen. De
maandagochtendploeg die onze accommodatie spic-en-span houdt, de trainers, coaches,
scheidsrechters, bestuursleden, ouders en natuurlijk ook de spelers.
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De trainingen zijn weer in volle gang
Alweer bijna drie maanden zijn de teams van Hickory in training. De aspiranten
zijn vol goede moed begonnen met hun zaterdagochtendtraining in de gymzaal van
de Alma. Het team bestaat dit jaar uit 15 fanatieke spelers en krijgt training van
Geert en Willem-Jan. In de zaal is veel aandacht geschonken aan techniek. Het
aspirantenteam heeft op 24 maart een toernooi bij de Giants gespeeld. Een goede
opwarmer voor het komende seizoen waarin zij uitkomen in de 3 e klasse.
Ook het herenteam is de wintertraining begonnen in de gymzaal van de Alma. Bij dit team staat vooral
opbouw van de conditie voorop. Iedere training werd er begonnen met een fanatiek rondje hardlopen
van vijf kilometer. Verder werden er, naast diverse kracht- en conditieoefeningen, in de zaal ook
techniekoefeningen afgewerkt. Het herenteam is dit seizoen aangevuld met zes junioren en staat
onder leiding van Arjan. Er staat nu een ruim bemand team van ervaren en minder ervaren spelers. Dit
seizoen speelt dit team in een lagere klasse (4e) om de aanpassing voor de jeugd makkelijker te maken.
Activiteiten/Ledenwerving
We gaan clinics geven met de buurtsportcoaches op veldjes bij de Stegeman, De vlier en de Kolibrie
Ook nemen we deel aan de Jaspersdag en hebben we ons ingeschreven voor sportkennismakingslessen
op basisscholen.
Ook dit jaar wordt er door het GKC een toernooi gespeeld op onze velden en zullen we het GKC
ondersteunen bij haar deelname aan Olympic Moves.
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Onderstaand de clinics die al gepland zijn. Als je kunt en wilt helpen, meld je dan bij Geert
(06 23 86 26 66)
Maandag 9 april

14.30 – 15.45 uur

Het Pelkpark (Kolibrie / Bataaf)

Dinsdag 10 april:

14.15 – 15.30 uur

De vlier

Donderdag 12 april:

14.30 – 15.45 uur

OBS Stegeman

Maandag 23 april

14.30 – 15.45 uur

Het Pelkpark (Kolibrie / Bataaf)

Dinsdag 24 april:

14.15 – 15.30 uur

De vlier

Donderdag 26 april:

14.30 – 15.45 uur

OBS Stegeman

Donderdag 3-mei

Jaspersdag

De Karper
Het zal menigeen al opgevallen zijn. We gebruiken sinds kort de accommodatie samen met
hengelsportvereniging De Karper. In de laatste algemene ledenvergadering is door de leden ingestemd
met het voordeurdelerschap. Recent heeft ook de ALV van de Karper ingestemd.
Het zal zo nu en dan even wennen zijn, maar het heeft ook zeker voordelen. De Karper zal ons een
flinke financiële injectie opleveren. Bovendien ben ik van mening dat een accommodatie die voor een
groot gedeelte met gemeenschapsgeld tot stand is gekomen (gemeente), optimaal benut moet worden.
Mocht je ergens tegen aan lopen, of vragen hebben over deze samenwerking, meld je dan bij Geert.
Ik hoop in ieder geval op een mooie samenwerking.
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