
Seizoensafsluiting 
Op zondag 24 november was de seizoensafsluiting voor onze 
honkbaljeugd. 
Er werd een clinic verzorgd door de American Football club de Amsterdam 
Crusaders. Na anderhalf uur rennen, vangen en gooien werden de 
kampioensploegen, BeeBall 1, Honkbal pupillen 1 en Honkbal aspiranten 1 
nog gehuldigd en kregen spelers en begeleiders een herinneringsmedaille. Al 
met al een zeer geslaagd afsluiting.  

❄Wintertrainingen 2020❄  
Met ingang van 21 december 2019 start de bootcamp op de velden van de club!  De 
zaaltrainingen (informeer bij je team manager voor de meest recente data!): 
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Trainer Coach 
opleiding 
Dit winterseizoen wordt 
er een start gemaakt met 
het vergoten van de 
trainers- en coaching staf 
(zie p2.) 

Scheidsrechter-
cursus: opgeven!(zie 
p2.) 

Vacatures Honk- 
en Softbal-
commissie 
Zonder vrijwilligers geen 
club! (zie p2.) 

Schema 
oefenwedstrijd 
deels bekend 
Het wedstrijdschema 
voor veel teams al 
bekend (zie p3.) 

Samenwerking 
Quick 
De sinds 2017 
bestaande 
samenwerkings-
overeenkomst met Quick 
wordt voortgezet (p3.)

PUPILLEN EN BEEBALL 
Zaaltraining: trainingen 

zullen in combinatie met 
Quick worden 

georganiseerd. Details 
volgen via teammanager!

⛄

ASPIRANTEN 
Bootcamp start op zaterdag 

11 januari om 11:00!
Zaaltraining: 12 januari start 

de zaaltraining bij Pirates van 
9:00 tot 10:30 

Pitcher/catchertraining: 
Oranje Nassau School, vanaf 

14 januari elke di-avond 19:00 
- 20:00

☃

JUNIOREN 
Bootcamp start op zaterdag 

21 december om 10:00! 
Zaaltraining: 12 januari start 

de zaaltraining bij Pirates 
van 10:30 tot 12:00 

🏂
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Scheidsrechterscursus: 

Voor de start van het seizoen zal er een 
scheidsrechterscursus worden georganiseerd in de 
kantine van de club. De verwachting dat dit 2 a 3 
avonden in beslag zal nemen. De cursus is met 
name bedoeld voor junioren, aspiranten en 
geïnteresseerde ouders. Zo kunnen we gedurende 
het seizoen lekker spelen met goed opgeleide 
scheidsrechters. De exacte data en tijden worden 
nog gepland. Als je geïnteresseerd bent, graag 
opgeven bij lrammeloo@gmail.com. 

Trainer/Coach-opleidingen: 

Om het technisch kader op een zo hoog mogelijk niveau te houden, zijn we druk bezig om voor een 
zes-tal jeugdcoaches een opleiding te organiseren via de KNBSB. Gezien het best grote aantal 
deelnemers vanuit de Badgers, is de verwachting dat de opleiding bij onze club wordt georganiseerd! 
Nadere informatie volgt. 

‘Zonder vrijwilligers, geen club’ 

Binnen de commissie honk- en softbal zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Daarnaast zijn 
er ook regelmatig activiteiten waar jullie hulp nodig is: teammanagers, hulp bij het Marianne 
Urbanustoernooi, jaarlijkse klusdag, etc etc. Steun je vereniging als er om hulp wordt gevraagd! 
Informatie te verkrijgen bij de diverse commissieleden. 
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HONK- EN SOFTBALCOMMISIE: 
Nathaly Vonk, wedstrijdsecretariaat jeugd: nathalyvonk@gmail.com 

Gerry van den Heuvel, wedstrijdsecretariaat Softbal en Herenhonkbal 1: 
o.vdheuvel@quicknet.nl 

Arnoud Vonk, technisch coordinator en materiaal: a_n_vonk@planet.nl  

Remco Vonk, algemeen bestuurslid en kledingcommissie: vonk2@kpnmail.nl 

Arthur Hoogendam, algemeen bestuurslid en kledingcommissie: 
a.hoogendam@upcmail.nl 

Marije Wingelaar, algemeen bestuurslid: marijewingelaar@ziggo.nl 

Lukas Rammeloo, voorzitter: lrammeloo@gmail.com 

Peter Eikelenboom, algemeen secretariaat SC Badhoevedorp: scbdorp@scbdorp.nl

Nieuwjaarsreceptie SC Badhoevedorp  zaterdag 4 januari 2020 om 16:15 in de kantine!
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Wedstrijdschema oefenwedstrijden (voor zover bekend): 

Samenwerkingsovereenkomst met Quick Amsterdam 
Ondanks dat het seizoen nu afgelopen is, zijn wij alweer heel druk bezig met het seizoen van volgend jaar. En wie zijn 
wij dan wel. Nou de twee jeugdcommissies van AHC Quick en SC Badhoevedorp. Quick en Badhoevedorp? horen wij 

jullie denken, ja beide. Want wisten jullie onze beide verenigingen al enkele jaren samenwerken? En dat we 
hiervoor zelfs een formele samenwerkingsovereenkomst bij de honkbalbond hebben ondertekend. 

Sterker nog, er zijn de afgelopen jaren bij beide verenigingen al meerdere teams aangevuld met 
spelers van de andere vereniging. Zo zijn er spelers vanaf Badhoevedorp naar Quick “verhuisd” maar 
ook andersom. Waarom dan? Op deze manier kunnen we als relatief kleine verenigingen elkaar 

versterken en zodoende al onze jeugdspelers op een niveau laten spelen. Dat is voor een ieder het 
beste. Wil je weten hoe dit is bevallen? Vraag het dan gerust aan bijvoorbeeld de aspiranten Thomas 

Koot, Amel Beemster of Emma Hesp die vanuit Badhoevedorp twee jaar geleden bij Quick zijn gaan spelen. Of Finn 
van der Stam of één van 8 Beeball majors die dit jaar vanuit Quick bij Badhoevedorp zijn gaan 
spelen. De hierboven genoemde spelers hebben het allemaal als erg positief ervaren en wij als 
jeugdcommissies zijn ook zeer tevreden over de samenwerking. Sterker nog, we willen de 
samenwerking zelfs verder uitbreiden. Hoe dan? Nou, we zijn heel hard bezig om te kijken of 
we de verschillende leeftijdsgroepen gedurende de winter samen kunnen gaan laten trainen. 
Zo kan iedereen in dezelfde leeftijdsgroep kennis maken, kunnen we van elkaar leren met als 
doel dat we elkaars teams wat makkelijker kunnen aanvullen als we tijdens het seizoen eens 
een keer ergens speler te kort komen. Groeten van de jeugdcommissies van AHC Quick en SC Badhoevedorp in deze 
vertegenwoordigd door Bas de Jong en Arnoud Vonk. 

LET OP: 
Ben je toe aan een nieuwe of eigen knuppel? Let dan goed op! Met ingang van seizoen 2020 
worden er alleen nog maar USA bat standard knuppels toegestaan in leeftijdscategorieën 
pupillen en aspiranten. Dit betekent dat elke knuppel moet zijn voorzien van het USA Bat-logo 
(zie hiernaast). In de leeftijdscategorie junioren zijn naast de USA bat standard knuppels ook de 
BBCOR-knuppels toegestaan. Meer info op de site van de KNBSB
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ZATERDAG 14 MAART 
Honkbal aspiranten 

Driekamp DVH 
11.00. DVH hba1- Badgers 

hba1 
12.30.Badgers hba1- hba2 
14.00.Badgers hba2- DVH 

hba1 

ZONDAG 15 MAART 
Pupillen 

11.00. Badgers hbp- DVH 
hbp2 

Nog vrij dit weekend: 
Honkbal junioren 

Beeball majors

ZATERDAG 21 MAART 
Honkbal aspiranten  

Vuurlijn Toernooi Thamen 
1 team- invulling volgt na 

overleg met coaches 

ZONDAG 22 MAART 
Honkbal junioren 

11.00. DVH hbj1- Badgers 
hbj 

Nog vrij dit weekend 
Honkbal pupillen 

Beeball majors

ZATERDAG 28 MAART 
Honkbal pupillen 

Vuurlijn toernooi- Thamen 
Uithoorn. Info volgt zsm 

 Honkbal aspiranten 
10.00 Badgers hba- Pirates- 
aanvraag om dit ook een 3 
kamp te maken- dit is nog 

niet geconfirmeerd 

Honkbal junioren 
11.00 Badgers hbj- Pirates 

hbj1 

ZONDAG 29 MAART 
Beeball majors 

14.00 Badgers BBM- DVH 
BBM

ZATERDAG 4 APRIL 
Honkbal aspiranten 

Voorstel 3 kamp-  
Quick/ Badgers 1/ Badgers 

2 
Niet geconfirmeerd 

ZONDAG 5 APRIL 
Honkbal junioren 

11.00 Badgers hbj- Onze 
Gezellen hbj 

Nog vrij dit weekend 
Honkbal pupillen 
Beeball majors

WEEKEND VAN 11 EN 12 APRIL: START COMPETITIE!

5 januari: Gezamenlijke 
Activiteit met Badgers en Quick 

spelers! Details volgen!
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