DE SPORTKRANT WINTERSWIJK

WWW.SPORTKRANTWINTERSWIJK.NL

17

BSC HICKORY
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BSC Hickory: dé honk- en
softbalvereniging in de
Achterhoek!
Honkbal, de mooiste en één van de meest
gespeelde sporten ter wereld. Toch is het in
Nederland, en met name in het oosten van het
land, een sport die veel te weinig aandacht
krijgt. En dat is jammer, want als je eenmaal met
honk- en softbal in aanraking bent geweest, wil
je niet meer anders!
BSC Hickory, al meer dan 40 jaar
In 1979 is in Winterswijk de honk- en
softbalvereniging BSC Hickory opgericht.
Begonnen aan de Jaspersweg en in 2014
verhuist naar de Bataafseweg, waar Hickory nu
een prachtig complex heeft op ’t Huitinkveld,
naast FC Trias en Outdoor Winterswijk.
Voor zowel competatief als recreatief honkbal
ben je bij Hickory aan het juiste adres. Honkbal
begint met een balletje gooien en slaan, maar
als je de tactische regels ook nog eens goed kent
is het een supermooie sport om samen met je
teamgenoten spectaculaire acties te maken!
Bij Hickory is iedereen welkom, jong en oud.
jongens en meisjes, vaders en moeders. Iedereen
kan meespelen bij Hickory.
Nieuwe leden
Hickory heeft op dit moment vier teams die aan

de competitie deelnemen of op een recreatieve
manier wedstrijden en toernooien spelen, en
dit jaar wil Hickory ook weer een beeball- en
pupillenteam vormen. Een groep niet-spelende
vrijwilligers zorgt voor het onderhoud van het
terrein en clubgebouw. Hickory wil haar huidige
teams uitbreiden en het liefst nog nieuwe
teams oprichten en is daarom op zoek naar
nieuwe leden. Dus zoek je een leuke zomerse
buitensport en speel je graag bij een vereniging
waar sportiviteit en gezelligheid voorop staan,
kom dan een keer kijken of meetrainen. Bij
Hickory staat plezier voorop. Tijdens trainingen,
wedstrijden en toernooien, maar ook bij de
diverse activiteiten die gedurende het jaar
georganiseerd worden, zoals een spannende
dropping, honkbalclinics, filmavonden,
carbidschieten op oudejaarsdag of het jaarlijkse
familietoernooi.
Trainingen en competitie
Honkbal is een zomersport. Het seizoen start in
januari met zaaltrainingen waar aan techniek
en conditie wordt gewerkt. In maart worden
de trainingen verplaatst naar het honkbalveld
en worden er oefenwedstrijden en toernooien
gespeeld ter voorbereiding op de competitie. De
competitie loopt van april tot begin oktober.

Wat kun je bij Hickory doen?
Beeballers
Al voor de allerkleinste jeugd is het mogelijk om
te honkballen. BeeBall is een stoer, flitsend en
leuk spel voor kinderen van 5 t/m 9 jaar. Door
kleine teams van vijf spelers en eenvoudige
spelregels worden kinderen volledig bij het
spel betrokken en zijn ze volop in beweging.
Bij BeeBall staan teamgeest, sportiviteit en
spelplezier voorop.
Pupillen en aspiranten
Honkballers van 9 tot 13 jaar spelen bij de
pupillen, en van 13 tot 16 jaar bij de aspiranten.
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Beide teams spelen competitie op een kleiner
honkbalveld met aangespaste regels, zodat het
spel snel en dynamisch verloopt.
Junioren en senioren
De junioren in de leeftijd tot 21 jaar spelen op
een regulier honkbalveld en kunnen vanaf 18
jaar doorstromen naar het seniorenteam.
Beide teams nemen deel aan de reguliere
honkbalcompetitie. Het seniorenteam is In 2018
en het afgelopen jaar kampioen geworden in hun
klasse.
Recreanten
Het recreantenteam bestaat uit oud honk- en
softbalspelers, maar ook uit spelers die nooit
eerder in aanraking zijn geweest met softbal.
Dit gemêleerde team speelt softbalwedstrijden
en -toernooien buiten de competitie om op
recreatief niveau. Afgelopen jaar zijn zelfs
afspraken gemaakt om mee te spelen in een
Duitse recreantenliga. Helaas gooide corona
roet in het eten, maar voor komend jaar zal het
recreantenteam hier zeker weer aan deelnemen.

Baseball5
Baseball5 is een korte, compacte en nieuwe variant van het
traditionele honkbal en wordt gespeeld door twee teams
van vijf spelers. Baseball5 is overal te spelen.
Met slechts een bal en een stuk grond is een wedstrijd
mogelijk. Een kleiner veld en kleinere teams maken deze
spelvorm dynamisch en snel. Dat maakt het spectaculair
om te doen, maar zeker ook om naar te kijken. Baseball5 is
een spektakel en verveelt geen moment.
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Bedrijfsuitje of clinic?
Honkbal is bij uitstek een mooie sport voor een clinic of
een bedrijfsuitje, zeker omdat honkbal, geheel onterecht,
bij heel veel mensen niet zo bekend is en sommige mensen
nog nooit een bal hebben gegooid of geslagen! Alles is
mogelijk bij Hickory!
Wil je alleen een balletje gooien en slaan en daarbij wat
speluitleg. Mogelijk! Wil je daarentegen ook nog een kleine
wedstrijd spelen. Ook mogelijk! Eventueel gecombineerd
met een lunch, een drankje of een bbq of gecombineerd
met een bedrijfspresentatie. Ook dat kunnen we realiseren
bij Hickory. Een superleuke mogelijkheid voor teamdagen,
bedrijfsuitjes, klantdagen etc. Geïnteresseerd? Neem
contact op met secretaris@bsc-hickory.nl en samen
draaien we een fantastische dag in elkaar.

Wil je meer weten over
Honkbal? Wil je een keer
meetrainen of wil je
vrijwilliger worden bij BSC
Hickory?
Op onze website www.bsc-hickory.nl vind je alles over
onze vereniging. Je kunt natuurlijk ook een mail sturen
naar secretaris@bsc-hickory.nl of tijdens een training
langskomen. Op dit moment traint de jeugd op de
zaterdagochtend. Vanwege de coronamaatregelen niet
in de zaal maar op het honkbalveld. Je bent van harte
welkom. De training start om 09.30 uur!

