
Op zondag 9 oktober werd het honkbalseizoen voor de jeugd geweldig afgesloten met een hitting clinic 
van Kalian Sams. Kalian Sams is professioneel honkballer voor L&D en team Kingdom of the Netherlands. 
Hij heeft heel veel ervaring opgedaan in Amerika waar hij heeft gespeeld voor o.a. Seattle Mariners, San 
Diego Padres en Texas Rangers om maar niet eens de minste namen te noemen. Nu stond hij voor een 
groep enthousiaste Badgers die maar al te graag wilden leren hoe je van die prachtige klappen als Kalian 
kunt maken. De middag begon natuurlijk met een goede warming up. 
 

    

 
 

Deze werd gevolgd door een korte introductie van Kalian waarna de groep in tweeën gedeeld werd. Terwijl 
de Badgers U-15 de spieren met een spel en bijbehorende oefeningen warm hielden op het voetbalveld 
startte de Badgers U-12 met de clinic van Kalian. 
 

 

    

    



Eerste werd er geoefend met de volgorde waarop je slaat vanaf in positie staan, naar de bal zien, bepalen 
of je slaat en eventueel slaan. Daarna werd er gewerkt in stationnetjes waarbij er 1 op 1 aandacht van 
Kalian was voor de speler die in de kooi stond. Er werd gekeken naar de houding en de swing waarop 
Kalian iedereen zo goed mogelijk probeerde te voorzien van advies.  
 

 

    

    

    



Daarna werd er gewisseld en mochten de Badgers U-15 met Kalian oefenen. Ook zij kregen een voor een 
persoonlijke tips om volgend jaar, als ze een leeftijdscategorie hoger gaan spelen en dus ook op een 
ander veld met grotere afstanden, de bal zo goed mogelijk in het veld te slaan. Nadat iedereen elk station 
gepasseerd was en advies van Kalian had gekregen werd de groep in tweeën gedeeld en werd er kort 
tegen elkaar geslagen. Tot slot mocht een van de pitchers ook nog op Kalian gooien die vervolgens met 
gemak de ballen over het hek naar het voetbalveld sloeg waar teamgenoten de ballen vingen.  
 

 

 

 

     



    

    

 
 
Na afloop wenste Kalian iedereen voor het volgend seizoen heel veel succes maar vooral heel veel plezier 
in het honkbal. De middag met Kalian werd afgesloten met een groepsfoto en de mogelijkheid om een 
handtekening te scoren.  



     
Iedereen wilde het geleerde natuurlijk in praktijk brengen en dus werd er nog een partijtje met gemixte U-
12 en U-15 teams waarbij U-15 het wat lastig had om het geleerde in praktijk te brengen omdat zij met hun 
andere slaghand moesten slaan (rechtshandige link en viceversa). Het was een geweldige dag die gezellig 
werd afgesloten met de ouders erbij en een heerlijke BBQ.  

    

    
Nu eerst even rusten in de winterstop en dan op naar een heel mooi nieuw seizoen met mooie klappen 
door de geleerde techniek. 

 


