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Welkom bij de eerste Jeugdnieuws 
 

Hierin vind je informatie van al onze jeugdteams. Het is de bedoeling om 
een aantal keer per jaar een kleine update te geven over het reilen en 
zeilen van onze jeugd.  
 
In deze Jeugdnieuws: 

• Nieuwe naamgeving jeugdcompetities in 2022 

• Update van de jeugdteams 

• Oefenprogramma jeugd 2022,  

• Eigen Winterschool 

• Opbrengst Grote Club Actie  

• Sinterklaasfeest 

• Jeugdkamp 

 

Nieuwe naamgeving jeugdcompetities in 2022 
Vanuit de KNBSB wordt de naamgeving van de jeugdcompetities in het 
honkbal en softbal per 2022 aangepast:  
U12 (kinderen tot en met 12 jaar) in plaats van pupillen   
U15 (jongeren tot en met 15 jaar) in plaats van aspiranten   
U21 (jongeren tot en met 21 jaar) in plaats van junioren   
 

Softbal Junioren 
De junioren zijn door de stevige wintertrainingen met een berenconditie 
het seizoen ingegaan. Het spelen van dubbels was daarom geen 
probleem. In een competitie met een paar hele sterke teams en een 
aantal veel zwakkere teams zijn dit jaar leuke wedstrijden gespeeld. 
 
Komend seizoen volgt een hele nieuwe uitdaging. Het team gaat dan 
(aangevuld met wisselende ervaren speelsters) in de 2e klasse dames 
senioren spelen en wordt dan dus Zwijndrecht Dames 1! 

 
Honkbal Aspiranten 

Het honkbal aspiranten team is al jaren een vrienden team. De afgelopen jaren 
onder de bezielende leiding van de coaches en trainers Kevin Verroen en Joris 
Rijpma. Afgelopen seizoen waren ze super sterk en zijn 2e geworden in de 
poule. Helaas hebben ze afscheid moeten nemen van 1 teamgenootje en ook 
coach Joris vond het tijd voor vernieuwing! Grote dank gaat natuurlijk uit naar 
Joris en alles wat hij deze jongens (en meisjes de jaren hiervoor!) heeft 
geleerd en altijd hart voor het team heeft gehad! Gelukkig speelt hij zelf nog in 
HB2 dus zien we hem nog regelmatig op de vereniging! 
 
Aankomend seizoen zijn of worden een aantal jongens te "oud" voor de 
aspiranten en na goed overleg gaat bijna het gehele team dit seizoen junioren 
3e klasse spelen. De jongste boys vinden het best spannend maar onder de 
leiding van (nog steeds) hoofdcoach Kevin Verroen en de nieuwe assistent 
coach Olaf Bakker zal dit team ook dit jaar weer gaan knallen! De 
thuiswedstrijden zijn op zaterdag om 16:00 uur op het honkbalveld maar meer 
hierover in de volgende nieuwsbrief. 

 

 



 

 
Honkbal Pupillen 1  

Erg gezellig team. Een team waar iedereen iets van kan leren. Wij als 
coaches hebben genoeg van de kinderen geleerd. Ons grootste 
leerpunt was vooral hoe kan je 10 minuten over niks praten. 
 
Pupillen 1 heeft hard gewerkt om zo ver mogelijk te komen. Hard 
getraind en veel vooruitgang mee gemaakt. Veel gelachen en genoeg 
gehuild, maar ik denk wel het leukste jaar van allemaal! 
 

Honkbal Pupillen 2 
Het afgelopen jaar zijn we aardig gegroeid met de Pupillen 2. Niet alleen 
qua aantallen, maar ook zijn de kids het afgelopen jaar veel sterker 
geworden op het veld. Het slaan, pitchen, catchen, maar ook de regels 
van het honkballen hebben we veel getraind. Met onze coaches, Percy, 
Vincent, Rogier, Dirk Jaap en Rob hebben we hele leuke trainingen en 
ze motiveren de kids om het beste uit zichzelf te halen. 

Volgend seizoen zullen een aantal kids doorstromen naar de Pupillen 1. 
Zij zijn toe aan de volgende stap. We gaan ze als team natuurlijk erg 
missen, maar we weten zeker dat het helemaal goed gaat komen met 
de pupillen 2 komend jaar. Coach Rob gaat zich vanaf volgend seizoen 
weer focussen op de Beeballers en de Pupillen 1. 

Deze winter zullen we extra catcher- en pitchertrainingen gaan volgen in 
de zaal. Maar we kunnen niet wachten tot we weer lekker naar buiten 
mogen en wedstrijden gaan spelen. 
 

BeeBall 
Het afgelopen seizoen waren de kleintjes eerst onderdeel van de 
pupillen 2, maar na de vakantie werd besloten om meer een eigen team 
te vormen (de BeeBall Majors). Aangevuld met wat kids uit pupillen 2 
speelden we een paar goede wedstrijden. 
 
Dit seizoen zijn we met frisse moed begonnen. Tot nu toe met vijf, maar 
door allerlei omstandigheden hebben we er nog niet meer dan vier op 
de training gehad. Afgelopen week hebben ze weer kennis gemaakt met 
assistent-coach/trainer Sophie, die vorig jaar ook al mee was geweest 
naar een toernooi in Oosterhout. Uitbreiding is natuurlijk meer dan 
welkom! 
 

                     

 



 

 
Oefenprogramma Jeugd 2022 

 
onder voorbehoud van veld-, weer- en Corona-omstandigheden 

 
Honkbal Junioren (U21) 
Zo 13-3 uit 11.00 Spikes 
Za 19-3 thuis 16.00 Stags 
Za  26-3 thuis 16.00 Wizards of BoZ 
Zo 3-4 uit 10.00 Blue Birds 
 
Honkbal Aspiranten (U15) 
Za  5-3 uit 10.00 Hawks 
Za 12-3 uit toernooi Wizards of BoZ 
Za 19-3 thuis 11.00 Spikes 
Za 26-3 uit 14.30 Blue Birds 
Za 2-4 thuis 11.00 Hawks 
Za 2-4 thuis 14.00 Vlaardingen Holy 
 
Honkbal Pupillen 1 (U12-1) 
Zo 13-3 thuis 12.00  
Za 19-3 uit toernooi Wizards of BoZ 
Za  26-3 uit 10.00 Blue Birds 
Zo 3-4 thuis 10.00 Adegeest 
 
Honkbal Pupillen 2 (U12-2) 
Zo  13-3 thuis 10.00 Hawks 
Za  19-3 thuis 11.00 Spikes 
Za 26-3 uit toernooi Rowdies 
Zo 3-4 uit 10.00 Blue Birds 
 
BeeBall 
Za 5-3 thuis 11.00 Vlaardingen Holy 
Za 12-3 uit 10.00 Hawks 
Zo  20-3 thuis 10.00 Blue Birds 
Za 26-3 uit toernooi Rowdies 
Zo 3-4 uit 11.00 Eurostars 
 

Winterschool 2021 
In de maanden november en december hebben we zelf een 
winterschool gehouden: vier aparte trainingen voor de pupillen vooral 
gericht op pitching en catching. Het pitchen stond onder leiding van Rob 
van den Boomgaard bijgestaan door Damien van Trooijen. Terwijl Olaf 
Bakker Kevin Aarssen assisteerde bij de catchertraining. Een klein 
groepje heeft hier gebruik van gemaakt. Na deze trainingen was de 
vooruitgang al duidelijk waar te nemen. 
 
Volgend seizoen zal er zeker een vervolg aan gegeven worden en dan 
zal ook meer aandacht worden besteed aan het slaan. 

 
 



 

 
Opbrengst Grote Club Actie 

 

 
 

Alle lotenverkopers én loten kopers hartelijk dank voor jullie support. 

 

Sinterklaasfeest 20 november 2021 
Om te laten weten dat er pieten langs zouden komen heeft Sinterklaas 
bij de kinderen thuis een brief in de schoenen laten stoppen. Toen de 
kinderen aan kwamen konden ze nog even spelen tot de pieten er 
zouden zijn, maar dat duurde opeens wel heel lang. De pieten waren 
verdwaald, en er lagen over heel het terrein kaartjes verstopt. Om de 
pieten te vinden moesten de kaartjes worden gevolgd. Ze rende van het 
honkbalveld naar het softbalveld en dan weer naar de kantine. Toen ze 
eenmaal de pieten hadden gevonden, hebben ze met z’n allen de 
cadeautjes gezocht. Daarna kon het grote feest eindelijk beginnen. De 
kinderen kregen hun cadeautjes en toen mochten ze weer naar huis. 
 
Eeeehm nee!! De pieten wilde natuurlijk wel zien hoe goed de kinderen 
waren in hun sport. Ze hebben touwtje getrokken om te kijken hoe sterk 
iedereen was, een zaklooprace gehouden om te kijken hoe snel ze 
kunnen zijn op de honken en de cadeautjes vlogen door de lucht met 
cadeau werpen. Tussendoor hebben we nog pauze genomen om 
warme chocomelk te drinken. Nadat iedereen op adem was gekomen, 
hebben ze nog een klein potje honkbal gedaan. Uiteraard deden de 
pieten mee met alle spellen en die vonden het jammer dat ze weer weg 
moesten. De pieten hebben nog wel even tijd gemaakt om te 
videobellen met de kinderen die niet konden komen door corona. 

 

Jeugdkamp 22 t/m 24 oktober 2021 
Gelukkig konden we dit jaar weer op kamp. De kampleiding had weer 
een hoop leuke dingen bedacht. Op vrijdagavond stonden het 
schurkenspel en de quiz van Damien op het programma. Zaterdag 
begon met ochtendgymnastiek,   daarna de Disney challenges en ’s 
avonds de beroemde Bonte Avond. Op zondag werden de tassen weer 
ingepakt. Om het kamp af te sluiten werd er nog Levend Stratego 
gespeeld en een potje wiffle honkbal. 
 
Het volledige kampverslag bekijk je op  
https://hsvzwijndrecht.nl/jeugd/  
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