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Vriendjestrainingen

Voor uitbreiding van onze jeugdteams houden we 3 vriendjestrainingen. De
eerste is op donderdag 12 mei van 17.45u tot 19.15u bij onze U12-2.
De tweede is op zondag 15 mei van 13.00u tot 14.30u en de derde op zondag
26 juni van10.00u tot 11.00u. Alle vriendjes, vriendinnetjes en andere
bekenden die denken “honkbal/softbal dat lijkt me wel leuk” zijn van harte
welkom om het een keer uit te proberen. Zie onderstaande aankondigingen.

Honkbal U21
Na een heel goed afgelopen seizoen zijn we vrijwel direct verder gegaan met
trainen. Nu gingen we dan echt op het 'grote mannen' honkbal veld spelen .De
voorbereiding voor het nieuwe seizoen ging van start met 11 spelers. Elke
dinsdag en zondag gingen we 2 uur lang aan de slag om aan de conditie,
techniek & kennis van deze toppers te werken.
En bij elk positief bericht hoort een negatieve kant. Nog voor dat de 1e
wedstrijden gespeeld werden zijn er 2 spelers weg gevallen waardoor wij het
seizoen ingaan met 9 jongens.
Tijdens de oefenwedstrijden bleek het dat het grote honkbal veld toch nog best
spannend kan zijn, en dat je toch nog best ver moet gooien en slaan om
hetzelfde resultaat te behalen als vroeger op het softbal veld bij de aspiranten.
En ondanks alle spanningen en zenuwen wisten we de oefenwedstrijden onze
kant op te slepen door hard te blijven knokken.
Dit seizoen zal echt een leerjaar worden zodat we volgend seizoen dan echt
mee kunnen doen voor de hoge plaatsen in de competitie.

Honkbal U15
We zijn dit jaar begonnen met een nieuw team van jongens en meisjes,
die vorig jaar nog allemaal pupillen speelden. Acht jongens en vijf
meiden. Die er erg veel zin in hebben en het leuk onder elkaar hebben.
We trainen op de woensdagavond van 17.30 tot 19 uur. Elke week
staan er minstens 12 te trappelen om te mogen trainen. ‘Sjappo’
mensen voor deze opkomst. De coaching bestaat dit jaar uit Ramon,
Damien en Kevin en onze leider, die alles regelt buiten het veld, is
Michel (vader van Brian). Dank daarvoor Michel.
Hoe is het tot nu toe verlopen. Natuurlijk eerst de oefencampagne. Onze
eerste wedstrijd was direct een toernooi. Waar we twee wedstrijden
moesten spelen van drie innings en waarbij elke inning een aparte
wedstrijd was. Dus in totaal konden we 6 keer winnen. Wij hadden die
dag veel uitgeprobeerd qua veldbezetting en hebben uiteindelijk twee
overwinningen behaald. We zijn daar 3 de geworden.
Onze eerste competitiewedstrijd van het seizoen zou eigenlijk tegen de
Blue Hitters, maar deze werd helaas afgelast. De week erna zouden we
uit spelen tegen de Batters. Daar was het vakantie dus ook die wedstrijd
ging helaas niet door. En toen was het eindelijk zover! Zaterdag 23 april,
na twee weken competitie, mochten wij eindelijk beginnen met onze
competitie. Alle jongens en meiden waren zenuwachtig voor de
wedstrijd. Er was veel publiek van ouders aan de kant. Na een
spannende wedstrijd, waarbij iedereen de bal wel geraakt heeft, bleken
we aan de goede kant van de score te zijn gebleven: 9-8 winst! Op naar
de volgende wedstrijd op 7 mei.
Sportieve groet, de coaching staf
Honkbal U12-1
Drie gespeeld ... drie gewonnen. Helaas had
de coach van de tweede wedstrijd het
scoreboek verstopt, dus daar kan ik alleen
de uitslag van vertellen: 4-10 winst bij Jeka.
De eerste wedstrijd was tegen Wizards of
BoZ De score zegt wat anders dan hoe de
wedstrijd is gegaan: 10 (eigenlijk 11)-7, met
vier driehonkslagen (twee van Ralph).
En dan vandaag (zondag 24-04) de derde wedstrijd, tegen onze
zuiderburen (the Hawks uit Dordrecht). Goed gespeeld zowel in het veld
als aan slag. 16 Honkslagen, waaronder twee mooie homeruns.
Uiteindelijk vier innings gespeeld en 13-7 gewonnen.
Op naar donderdag, want dan wacht ons de uitwedstrijd in Oude Tonge.
Een wedstrijd die origineel was gepland in het tweede weekend in de
zomervakantie – ehh, no way dus. Gelukkig is het nu ook vakantie, dus
de drukte zal (hopelijk) meevallen.
Rob

Honkbal U12-2
Het nieuwe seizoen is begonnen en wat
hebben we er zin in! Onze toppers van
de U12-2 hebben de eerste wedstrijden
mogen spelen. Zondag 17 april tegen
Euro Stars. En wat hebben ze het goed
gedaan! Gewonnen met 17-4, wat een
kanjers! Daarna mochten we op
zaterdag 23 april en ook deze wedstrijd
gewonnen met 11-13.
Dat beloofd heel veel goeds voor de
rest van het seizoen. De kids zijn in
vorm en doen enorm hun best tijdens
de gezellige trainingen. Komen jullie
snel een keertje kijken bij een
wedstrijd?
Groetjes van de kids van U12-2!
BeeBall
Twee wedstrijden gespeeld en twee keer gelijk (één keer winst en één
keer verlies is ook mogelijk). Vandaag bij de tweede wedstrijd hadden
we zeven kids lopen. Evan Knape speelde zijn eerste wedstrijd en heeft
het erg naar zijn zin gehad. Paar goede
klappen gezien (van de tegenstander ook).
Mauro heeft als tosser een puike wedstrijd
gegooid. Je ziet ook bij hem de
verbetering. Morgen gaan we weer gewoon
trainen.
Voor een ieder die dit leest en denkt:
“Goh dat lijkt me wel een leuke sport
voor ...”, breng hem/haar/het(?) een keer
mee naar de training en wij zorgen er
wel voor dat we het teamtotaal
uitbreiden.
Mauro en Rob
Softbal U15
De zaaltrainingen zitten erop. Deze hebben we afgesloten met een
etentje in de kantine. Over het algemeen worden de trainingen goed
bezocht. Op het veld trainen we gestaag door. Op 11 april werd de
training verzorgd door Suuz, omdat Rob weer eens bij een ander team
aanwezig moest zijn. Om volgend seizoen ook softbalcompetitie te gaan
spelen met deze groep kunnen we nog wel een paar enthousiaste
meiden gebruiken. Dus als je denkt: “dat lijkt me leuk”, kom dan gezellig
meetrainen op maandagavond om 18.00 uur.
Rob

Honkbalzomerkamp 2022
Wederom zullen we een tweedaags honkbalzomerkamp organiseren.
Op dinsdag 19 juli en woensdag 20 juli kunnen kinderen, geboren in de jaren
2008 tot en met 2016, twee dagen lang trainen op verschillende onderdelen.
Elke dag zal er om 09.45 uur begonnen worden met een warming up. Beide
dagen zal er afgesloten worden met een eindspel, waar nog niet veel over
verklapt wordt, maar wel dat de kinderen op donderdag vies worden! Na de
training zullen alle kleedkamers open zijn, waar de kinderen zich kunnen
douchen.
Ouders zijn van harte welkom om de verrichtingen van hun kind(eren) te
volgen. Ook zal de kantine geopend zijn voor een hapje en een drankje. Rond
15.00 uur zijn de onderdelen afgelopen.
Het complex blijft tot 16.00 uur open. Dat betekent dus dat er op het complex
van HSV Zwijndrecht ’s nachts niet overnacht kan worden. De kinderen
moeten zelf een lunchpakket meenemen en vergeet ook geen bidon met
drinken (met de naam er op!).

Jeugdkamp 2022
Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 november is het weer Kamptijd.
We gaan dit jaar naar ’t Kraanven, een leuk kamphuis in Loon op
Zand. Bij het kamphuis zit een groot sportveld, een speelbos en een
grote speelhal met spellen en een (zand) sportveld!

Degenen die al vaker zijn mee geweest kunnen het herkennen want in
2018 waren we hier ook. Kijk ook eens op https://www.kraanven.nl/
Meer informatie en het inschrijfformulier volgt na de zomerstop.

Rookverbod tijdens Jeugdwedstrijden
Op het hele softbalterrein, van hoofdingang tot ingang bij
de paaltjes, is een algeheel rookverbod. Tijdens
Jeugdwedstrijden is het verboden te roken op het hele
sportcomplex van HSV Zwijndrecht.
Dit geldt tot 1 uur na het einde van de wedstrijden.
.
Bedankt voor uw begrip.

Opbrengst Sponsorloop

Alle kinderen bedankt voor jullie inzet
én alle sponsoren hartelijk dank voor jullie giften.
Mixed softbaltoernooi 18 juni 2022
Op zaterdag 18 juni organiseert HSV Zwijndrecht weer het jaarlijkse
mixed softbaltoernooi. De ultieme gelegenheid voor ouders om eens te
‘ruiken’ aan de sport van hun kinderen. Maak een team van ouders
en/of staf en geef je op. De minimum leeftijd is 12 jaar.

