
Wintertraining 
gestart 

Zoals in de vorige editie van de 
Badgerspost al was aangegeven is de 
samenwerking tussen SC 
Badhoevedorp en Quick-Amsterdam 
geïntensiveerd. Om de spelers aan 
elkaar te laten wennen werd er een 
fantastische middag georganiseerd 
waarbij de American Football Club 
“the Crusaders” een indrukwekkende 
indoor-clinic hebben gegeven. Een 
mooie start voor een sportieve samenwerking 
tussen the Badgers en Quick Amsterdam!  
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Is je pak compleet? Bij Probaseball zijn er pakketten te koop 
met de juiste sokken, ondershirts en andere accessoires. 
Winkel: in de kantine bij Pirates of online: probaseball.nl

Trainer Coach 
opleiding 
In februari 2020 gaat de 
TC1/2 coachcursus van 
de KNBSB van start. 
Omdat er 6 (!) badgers-
coaches deelnemen 
wordt de cursus 
gegeven op de velden 
van onze club! 

Scheidsrechter-
cursus: opgeven!(zie 
p2.) 

Vacatures Honk- 
en Softbal-
commissie 
- we zoeken iemand 

voor de 
kantinecommissie 

- Sponsorcommissie 

- Iemand die zich wilt 
bezighouden met 
social media en 
communicatie 

- Interesse? Neem 
contact op met Lukas 
Rammeloo: 
lrammeloo@gmail.com
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Op 21 december 2019 startte de bootcamp op de velden van de 
club!  Met deze beesten in top-conditie moet het wel een geweldig 
seizoen worden!

Het honkbalveld krijgt 
opknapbeurt 

Voor de start van het seizoen 
wordt het honkbalveld flink 
onder handen genomen door de 
gemeente
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Scheidsrechterscursus: 

Voor de start van het seizoen zal er een 
scheidsrechterscursus worden georganiseerd in 
de kantine van de club. De cursus is met name 
bedoeld voor junioren, aspiranten, jeugdcoaches 
en geïnteresseerde ouders. Zo kunnen we 
gedurende het seizoen lekker spelen met goed 
opgeleide scheidsrechters. De cursus zal bestaan 
uit 2 theorie avonden en een praktijkdeel. De 
theorie avonden zijn gepland op donderdag 
2-4-2020 en maandag 6-4-2020, beide om 
19.30 in de kantine. Het praktijkdeel zal nog 
gepland worden. Met name aspiranten en 
junioren worden dringend verzocht deel te 
nemen. Als je geïnteresseerd bent, graag 
opgeven bij lrammeloo@gmail.com. 

TRAINER/COACH-OPLEIDINGEN:  
In februari 2020 gaat de TC1/2 coachcursus van de 
KNBSB van start. Omdat er 6 (!) Badgers-coaches 
deelnemen wordt de cursus gegeven op de velden van 
onze club! 

 KLUSDAG!  
Zaterdag 7 maart 2020 worden de handen weer uit de 
mouwen gestoken! Komt allen om de velden, dugouts 
en hekken weer speelklaar te maken voor het 
aankomende seizoen! Informatie volgt via de team-app-
groepen. Ook mensen met twee linker handen zijn 
meer dan welkom!  

MLB - AT BAT 
Volg ook komend seizoen honkbal-prestaties op het hoogste 
niveau. Via de site van de Major League Baseball (mlb.com) 
zijn veel samenvattingen te vinden van mooie en spannende 
wedstrijden. Er is ook een app (At Bat) waar alle major league 
wedstrijden live te volgen zijn. Super leerzaam en ontzettend 
mooi vastgelegd! Het seizoen 2020 begint op 26 maart. The 
World Series beginnen op 20 oktober 2020.  Springtraining, 
het voorseizoen waar de nieuwe aanwinsten voor de club en 

eventueel geselecteerde jonge spelers zich van hun beste kant 
kunnen laten zien, start op 22 februari 2020. 

Scorers-cursus 
Het vastleggen van de 
gebeurtenissen op het 
honkbalveld is van groot 
belang bij het honkbal. Om 
iedereen de gelegenheid te 
geven het scoren onder 
knie te krijgen, is de Honk- 
en Softbal commissie druk 
bezig om een scorers-

cursus te organiseren. Vooral ouders worden verzocht aan 
deze cursus deel te nemen. Het volgen van de cursus geeft je 
ook beter inzicht in het spel! Via de team-app-groep worden 
de ouders op de hoogte gehouden over de planning! 
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HONK- EN SOFTBALCOMMISSIE: 
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
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Kalender: 

- 7 maart: klusdag, info 
a.hoogendam@upcmail.nl 

- 14 maart: start oefenprogramma 

- 6 april: start competities 

- 30 mei tot en met 1 juni: Little League 

- 7 juni: Nationale Beeballdag 

- 13 juni: Mix-evenement SC Badhoevedorp 

- 26 juni tot en met 5 juli: honkbalweek Haarlem 

- 3 of 10 oktober 2020: Marianne Urbanus 
toernooi (datum nog niet vastgelegd)
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https://www.knbsb.nl/competitie/competities/speelkalenders/

Of bekijk de  

KNBSB Sportli
nk -app

Houd de 
berichten in je team-app in 

de gaten!
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