Informatie voor de ouders van onze jeugdleden.
Allereerst heten wij jullie van harte welkom bij onze vereniging. D.m.v. dit
informatiebulletin willen wij jullie alvast wegwijs maken binnen onze
vereniging en de honk- en softbal.
Onze vereniging is opgericht op 10 september 1965. Sinds 2005 hebben wij
een prachtige locatie op het sportpark Koedijkslanden. Naast senioren honken softbal, hebben wij jeugdteams in alle leeftijdscategorieën. Wij streven er
naar om een zo hoog mogelijk doel voor onze teams te behalen. Dat betekent
niet altijd kampioen zijn in wedstrijden winnen, maar ook kampioen zijn in
het beste uit jezelf halen. Wij proberen dit te bereiken door positief de
jeugdteams te coachen en activiteiten te organiseren die bijdragen aan het
sportplezier van onze leden en vrijwilligers. Wij gaan er van uit dat je het
beste uit jezelf haalt, wanneer je plezier beleeft in het sporten op een plek
waar je je veilig voelt. Dat bereiken we door elkaar te helpen.
Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen?
• Een handschoen
In ons clubgebouw is een winkeltje. De Blue Devils store.
Het winkeltje is geopend op dinsdagavond vanaf 18.30 tot 19.45 en tijdens
thuiswedstrijden van alle teams.
Voor meer informatie of vragen, kun je contact opnemen met Rosann.
0522-475999
j,kuijers@ziggo.nl
Er zijn ook online winkels, waar je terecht kunt voor je honkbalspullen:
www.eastpro.nl
www.forelle.Com
www.nihek.nl
www.covee.nl

• Veldschoenen
Dit mogen voetbalschoenen, kunstgras/gravelschoenen of honkbalschoenen
met kunststof spikes zijn. Vanaf de junioren mag er gespeeld worden met
metalen spikes.
Wij willen niet dat er wordt getraind/gespeeld met gewone schoenen of
gympies, omdat je dan heel snel uitglijdt en geblesseerd raakt.
Geen goede schoenen? = niet trainen/spelen.

• Een tenue
Voor onze leden t/m 21 jaar hebben wij een kledingfonds. De kosten hiervan
zijn € 27,50 per jaar.
Hiervoor leen je een honkbalbroek, honkbalshirt en een jas. Wanneer je pak
te klein of stuk is kun je deze in het winkeltje ruilen of laten repareren.
Je moet zelf nog een Blue Devils cap, sokken, onder shirt (donkerblauw) en
tok (jongens) aanschaffen.
Onze clubkleuren zijn blauw/wit. Tegenwoordig zijn er allerlei leuke petten
en ondershirts in de mooiste kleurtjes en designs, MAAR tijdens de
wedstrijden dragen we een Blue Devils pet en een onder shirt/sleeves met
donkerblauwe mouwen.
Voor aanvang van het seizoen organiseren we altijd een moment voor de
teams om gezamenlijk iedereen weer in een passend tenue te krijgen.
Andere spullen om mee te kunnen honkballen, zoals ballen, knuppels,
helmen, catcherpak, e.d. worden aangeschaft door de vereniging.
Competitie en trainingen.
De competitie loopt van begin april tot eind september. Sommige teams
hebben begin oktober nog wedstrijden, omdat in hun competitie meer teams
spelen.
De competitie start met “opening day”. De 1ste bal van het seizoen wordt
altijd door een speciaal persoon gegooid. Dit kan een bekend iemand zijn of
iemand die deze eer verdient. In honkballand Amerika is deze dag een hele
happening.
De pupillen, aspiranten en junioren spelen 3de klasse en spelen tegen
verenigingen uit het noorden en oosten van het land.
De wedstrijden zijn bijna altijd op zaterdag, de junioren spelen heel soms op
zondag.

Alle teams trainen 1 keer per week op een doordeweeks avond.
Daarnaast worden extra trainingen georganiseerd voor zoals bijv. pitcher-,
catcher- en slagtraining. Hierover word je geïnformeerd door de trainers.

Pupillen:
8-12 jaar
Woensdagavond 18.30-19.45
Trainers:
Luc de Valk, Tom Lijding, Vincent ter Heide.
Aspiranten: 12-15 jaar
Dinsdagavond
18.30-20.00
Trainers:
Mart Jansen, Ronald Rijkeboer, Brian van der Ham.
Junioren: 16-21 jaar
Woensdagavond vanaf 19.00
Trainers:
René Tabak, Frank van Hooff
Jeugdcommissie.
Sinds dit jaar doet de jeugdcommissie meer dan het organiseren van leuke
dingen naast het sporten. Zij gaan zich onder meer bezig houden met taken
ter ondersteuning van het bestuur. Zo zetten zij lijnen uit voor extra
activiteiten, ondersteuning vrijwilligers, beleidszaken, teams, technische
commissie en bestuur.
De jeugdcommissie bestaat uit Rosann Borgmeier (bestuur), Rita Bruins
(technische zaken) en Gees Kors (oudergeleding).
Ook de mening van onze jeugdleden telt, hiervoor gaan we activiteiten
organiseren om dit te peilen.
Contact opnemen met de jeugdcommissie? Mail naar: j.kuijers@ziggo.nl
Wat verwachten wij van de ouders?
Van ouders verwachten we dat ze bij toerbeurt rijden naar de uitwedstrijden.
Meestal vragen wij een ouder het vervoersschema te organiseren. Hij/zij zal
contact opnemen via de mail met de vraag wanneer je kunt rijden, aan de
hand hiervan wordt een schema opgesteld. Daarnaast verwachten wij dat
alle ouders 1 keer meedraaien bij een kantinedienst van een wedstrijd van
hun kind.
Wij vinden het geweldig wanneer ouders, familie en vriendjes komen kijken
en het team aanmoedigen. De sfeer is altijd goed en gezellig. Dit willen we
graag zo houden daarom hebben we een paar regels.

We moedigen alleen aan op een positieve manier, bijvoorbeeld als een kind
uit gaat: ‘jammer joh, goed geprobeerd hoor’. Het mee-coachen vanaf de kant
wordt als storend ervaren door kinderen en hun trainers. Mocht er iets zijn
waarbij de hulp van een ouder nodig is, dan word je geroepen door de
trainers.
Tijdens trainingen en wedstrijden mogen er geen ouders, boertjes/ zusjes en
vriendjes in de dug out of op het veld. Tijdens een wedstrijd is dit een
officiële regel en het wordt ook als storend ervaren door trainers en andere
aanwezigen.
Foto’s maken mag uiteraard, graag zelfs, maar ook hier geldt: buiten de
hekken.
Vrijwilligers.
Onze vereniging draait op vrijwilligers. Wij hebben vaste commissies zoals de
technische commissie, jeugdcommissie, clubhuiscommissie, werkgroep en
het bestuur met elk hun eigen taak. Deze mensen kunnen dit niet alleen. Wij
gaan er vanuit dat iedereen tijd heeft om minimaal 1 keer per jaar ergens bij
te helpen. Dit kan een kantinedienst zijn, helpen bij jeugdactiviteiten,
scheidsrechteren, eigen kennis inzetten, werkgroep assisteren, enz.
Nieuwe leden krijgen een formulier waarop zij en hun ouders aan kunnen
geven wat ze zouden willen doen voor de club en hoe vaak. Daarnaast is het
voor jeugdleden mogelijk om de maatschappelijke stage bij hun eigen club
uit te voeren.
Ook is vrijwilligerswerk binnen een sportvereniging een makkelijke manier
om sneller anderen te leren kennen en je thuis te voelen binnen een club.
Het is dankbaar werk waar je zelf ook veel voor terug krijgt.
Ons motto is dan ook:

Informatie en contact.
De trainers en coaches zijn altijd het eerste aanspreekpunt van een team.
Mocht dat om bepaalde redenen niet lukken of moeilijk zijn dan kun je
contact opnemen met Rosann, j.kuijers@ziggo.nl of 0522-475999.
Voor financiële zaken kun je contact opnemen met Peter,
penningmeester@bluedevils.nl. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met
informatie om.
Voor andere zaken kun je ook contact opnemen met het bestuur.
Voorzitter: René Tabak, currahee@kpnmail.nl
Secretaris: Frank van Hooff, secretaris@bluedevils.nl
Penningmeester: Peter Besuijen, penningmeester@bluedevils.nl
Jeugdzaken: Rosann Borgmeier, j.kuijers@ziggo.nl

Om op de hoogte te blijven van het laatste Blue Devils nieuws:
www.bluedevils.nl

www.facebook.com/HSVBlueDevils

Je hoeft geen lid van facebook te zijn om deze pagina te bekijken.
We hopen dat we jullie een beetje wegwijs hebben kunnen maken binnen
Blue Devils en wensen jullie een hele mooie tijd toe bij ons.

