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NIEUWS VANUIT DE JEUGDCOMMISSIE…
Nu het nieuwe seizoen echt voor de deur staat, is het weer
tijd voor de eerste

nieuwsbrief van 2017!
Opzet seizoen 2017

Afgelopen winter zijn we met zijn allen druk in de weer geweest om alle kinderen en teams
te vullen en te bemannen. We starten seizoen 2017 dan ook met een volle bezetting over
de gehele honk- en softballijn en zijn blij dat we voor alle teams weer voldoende coaches
en begeleiders bereid hebben gevonden om hun tijd in de teams te steken!
Onze indeling ziet er als volgt uit (jeugdteams in seizoen 2017):
Team:

RLB 1
MLB 1
HB Pup 1
HB Pup 2
HB Pup 3
HB Asp 1
HB Asp 2
HB Jun 1
HB Jun 2
SB Pup 1
SB Asp 1
SB Asp 2

Klasse:

Den Haag 1
Den Haag 2
2e klasse E
3e klasse K
3e klasse H
2e klasse F
2e klasse G
3e klasse F
4e klasse D
2e klasse B
1e klasse C
1e klasse C

Coaches:

Sebastiaan Spierenburg
Carlo Barraco
Peter Oord, Els Bultena, Paul Wubben
Jeroen Rietdijk, Rick van Aken
Erik Wagner, Claudelle Fako
Ramon Smits, Ervin Ehlert, Arno Coops
Diane Valk, Koen Bezemer
Arthur Hoek, Michel ten Broeke
Chico Nunes, Mark van Drunick
Stephan Kemp, Tom van Drunick
Randy Lake, Jan de Groot
Urvan Pourier, Alvin Franken

Teambegeleider:
Vanessa de Rijck
Marsha Rietdijk

Mirjam Everts
Maureen van Ravenhorst
Monique van Tilburg
Alex van Oosten
Krista van Meijgaarden
Angelique Bloemen
Cindy Lake

Softbalnieuws
We mogen trots zijn op onze softbalafdeling bij Blue Birds! We
beschikken maar liefst over 4 teams, namelijk 1 pupillenteam, 2
aspirantenteams en 1 juniorenteam. Ons juniorenteam komt dit
jaar landelijk uit in de U20! Ze hebben ook hun eigen
facebookpagina, dus volg ze vooral:
https://www.facebook.com/bluebirdsu20/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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Voor het eerst sinds lange tijd beschikken we weer over twee Aspiranten softbalteams. We
zijn hier dit jaar gestart met 18 meiden, maar dat is net een beetje krap. Bewust hebben we
in overleg met de coaches gekozen voor twee teams, omdat het alternatief van 1 groot
aspiranten- en 1 groot pupillenteam voor niemand de beste weg is naar zoveel mogelijk
speelmomenten. Voor onze thuiswedstrijden zorgen we in ieder geval dat Aspiranten 1 en 2
niet op dezelfde dag thuis spelen, maar voor uitwedstrijden hebben we dat uiteraard niet
helemaal in de hand. Aanvulling voor de teams wordt door de jeugdcommissie
gecoördineerd in samenspraak met de coaches van de beide aspirantenteams en de
oudste softbalpupillen. Cindy Lake zal als schakel ervoor zorgen dat er altijd 10 speelsters
op het veld staan. Zij houdt het overzicht en zorgt voor een zo eerlijk mogelijke verdeling
van invalbeurten met de wedstrijdschema’s van de 3 teams in het hoofd. Her en der zal het
wat kunst- en vliegwerk vragen van iedereen om alles rond te krijgen, maar omdat
wedstrijden spelen nu eenmaal heel erg leuk is, houden we goede moed dat dit gaat
lukken!
Bij de softbalaspiranten kunnen we nog wel wat aanwas gebruiken, dus neem gerust een
vriendin mee naar de training. Hopelijk komen er de komende maanden nog een paar
nieuwe speelsters bij!

Jantje Beton
Met alle pupillenteams hebben we dit jaar weer
gecollecteerd voor Jantje Beton! Hoewel de opbrengst nog
niet bekend is, weten we in ieder geval zeker dat 50%
hiervan weer voor de club is! Alle collectanten, coaches en
ouders: Enorm bedankt weer voor jullie tijd en inzet!

Beeballnieuws

Onze stoere Beeballers zijn inmiddels druk aan het trainen in de zaal. Maar naast het
trainen, doen ze ook mee aan leuke activiteiten, zoals het Alphians Indoor Beeball
Toernooi. Op 12 februari 2017 hebben onze Blue Birds Beeballers een topdag gehad bij
BSC Alphians. De organisatie stuurde deze fotolink, zodat jullie nog even kunnen
nagenieten!
http://www.alphians.nl/fotoalb…/beeball-dag/beeball-dag-2017
Op 11 juni 2017 doen onze Beeball Rookies en Majors mee aan de Landelijke Beeballdag
bij Robur ’58.
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Pitchertrainingen

Door het hele jaar heen verzorgen we op Blue Birds ook pitchertrainingen voor de honk- en softbal jeugd. Sinds 2012 worden de
trainingen worden voor de honkbal verzorgd door Kevin van Veen van
Vking Baseball. Ook deze winter zijn weer diverse groepen pitchers met
hem van start gegaan. Vrijdag 24 februari j.l. heeft hij een enthousiaste
groep coaches/trainers heel veel achtergrond-informatie gegeven over
motorische ontwikkeling, juiste werp-technieken en methodieken om
een goede basis van het pitchen mee te geven. Dit was heel waardevol
en voor herhaling vatbaar!

Voor de softbalpupillen en -aspiranten worden de trainingen verzorgd door onze eigen Sonja
Heerens! Elke woensdagavond staan de meiden weer te popelen om veel te leren!

Sportlink
Ook dit seizoen zijn alle wedstrijden en uitslagen weer te vinden in Sportlink. Dit jaar is het
koppelen van een foto aan een speler verplicht gesteld. Ook wel zo handig, dan weet je
precies wie je tegenstander is :-) Bijna alle foto’s zijn inmiddels gemaakt en ingeleverd bij
de jeugdcommissie en zij zijn druk aan de slag gegaan om alles te uploaden. De app van
Sportlink is trouwens een onmisbare app op je telefoon in het seizoen, dus een tip is om te
zorgen voor de meest recente versie! http://www.sportlinkclub.nl/ledenadministratie/
sportlinked/

Toernooicommissie
Op 18 februari stond de tweede kinderbingo weer op het
programma en wat een succes!! 34 kinderen hebben naar hartelust
meegedaan, valse bingo’s gehad en mooie prijsjes gewonnen. Dit
leuke evenement werd georganiseerd door de toernooicommissie.
Ook dit jaar heeft de toernooicommissie weer geprobeerd om voor
alle jeugdteams toernooien te organiseren. Wil je helpen met
scheidsen, mail dan even naar:
1e Blue Birds Bingo!

toernooicommissiebluebirds@hotmail.com
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Welcome Friends: vriendjesdag!
Op woensdagmiddag 10 mei 2017 organiseren we onder leiding van Sebastiaan
Spierenburg weer een vriendjes- en vriendinnetjesmiddag! De doelgroep van deze middag
zijn jongens en meiden tot 12 jaar, met de nadruk op de Beeballleeftijd tot 9 jaar. Vorig jaar
was het een groot succes en het belooft wederom een super leuke middag te worden! T.z.t.
zijn er flyers beschikbaar om vriendjes uit te nodigen, maar als je al iemand kent, kun je
diegene natuurlijk alvast de datum doorgeven! Leden en/of ouders die deze middag willen
helpen, zijn van harte welkom zich te melden.

Eind mei (2016) organiseerde Blue Birds in Delft een Welcome Friends middag door middel van het
door de KNBSB aangeleverde pakket. Het leverde een gezellige middag op met ruim 40 kinderen!
(Bron KNBSB website)

Blue Birds Jeugdkamp 2017
In het weekend van 20 en 21 mei vindt ons onwijs leuke Blue Birds jeugdkamp weer plaats!
Zet je de datum alvast in je agenda?
Om onze jeugd weer een fantastisch weekend te bezorgen, zijn we op zoek naar ouders en
leden die willen helpen en input willen geven. Ook zoeken we nog enkele mensen die zich
bezig willen houden met de organisatie met het jeugdkamp. Vind je het leuk om te helpen,
stuur s.v.p. een mailtje naar jeugd@bluebirds.nl

!4

JEUGDCOMMISSIE

BLUE BIRDS

MAART 2017

Coach Urvan in ‘Sportplezier kun je maken’
Sportmarketingbureau SportVibes is samen met NOC*NSF en KNBSB bezig met het
programma Naar een Veiliger Sportklimaat. Met dat programma proberen zij gewenst
gedrag rondom de velden te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen. In maart
zullen ze een nieuwe website lanceren, www.sportplezier.nl. In dat kader wordt een leuke
(doorlopende) campagne op Facebook en Instagram georganiseerd.
Het leek hen leuk om een coach die ook een ouder is, in beeld te brengen die kan helpen
om het verhaal rondom Sportplezier te ‘vertellen’. En dat is onze eigen Softbal
Aspirantencoach Urvan Pourier geworden!!!! Dit betekent ook dat ze Urvan en het team dit
jaar af en toe zullen volgen. Er worden een paar videootjes gemaakt en foto’s. Deze
worden verspreid via de social media van de sportbonden. Hou dus het online platform en
social media in gaten, want op 8 maart zal het filmpje online komen te staan! De trailer vind
je alvast op www.sportplezier.nl —> https://youtu.be/lvblczQUyQ0

Train de trainer
Ook dit jaar organiseerden we op Blue Birds weer de Train de Trainer bijeenkomsten onder
leiding van Percy Isenia van Isenia Baseball Clinics. Als Blue Birds vinden we het heel
belangrijk dat alle coaches voldoende mogelijkheden krijgen om helemaal bij te blijven met
de laatste ontwikkelingen voor het trainen van onze jeugd. Train de Trainer is hierbij
belangrijk; het biedt alle coaches achtergrondinformatie, trainingsvormen en meer inzicht in
de sportbeleving en de motorische ontwikkeling van de kinderen en het maakt een
belangrijk deel uit van ons opleidingsplan.
Dit jaar is de opzet enigszins anders geweest dan voorgaande jaren. Er waren twee
maandagavonden georganiseerd, waarbij de aandacht lag op de jongste jeugd, beginnende
coaches/trainers en geïnteresseerde ouders. Op deze avonden was ook onze oudere ‘hulpjeugd’ van harte welkom om de basis van het trainen/coachen onder de knie te krijgen
evenals ouders die misschien gewoon een keertje zouden willen helpen, bijspringen of
meer willen leren over de sport van hun kind(eren), maar niet goed weten waar te
beginnen. Deze avonden werden heel goed bezocht! Daarnaast waren er 2
vrijdagavonden, waarbij de focus meer lag op de oudere jeugd en de coaches/trainers die
al langer meedraaien en al meerdere keren de Train de Trainer hebben gevolgd.
Wij hebben genoten van het enthousiasme van de deelnemers, die tijdens de
bijeenkomsten het geleerde meteen praktisch konden toepassen. De focus lag op leren van
elkaar. We hebben mooie werkvormen gezien om een goede warming up te geven,
middelen om kinderen te laten voelen hoe ze goed moeten slaan en fielden. Graag
verwijzen wij naar de website van Blue Birds, waar aantekeningen te vinden zijn van een
eerder gegeven coachcursus: http://www.bluebirds.nl/downloads.html, zie Coachcursus.
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Wist je dat?
• Er voor de jeugdteams elke thuiswedstrijd ook dit seizoen limonade beschikbaar is na de
wedstrijd voor het team en de tegenstander? Een teambegeleiders of een andere ouder
kan dit zelf regelen (bekers en limonade staan in de keuken).
• Er hard gewerkt wordt aan de website, zodat alle teams en contactgegevens weer op de
juiste plek komen te staan? Ieder jaar veranderen er teams en dat wordt gaandeweg in
februari en maart aangepast, dus het zijn dat de gegevens nog niet up-to-date zijn.
• Je de email met teammeldingen kunt wijzigen op de volgende pagina: http://
www.bluebirds.nl/instellingen.html? Je kunt je abonneren op de wedstrijden en vergeet
het prikbord niet, want hier komen soms onmisbare berichten voorbij! En houd Sportlink
natuurlijk goed in de gaten!
• Je vast al lid bent van de Blue Birds Facebookpagina, waar regelmatig leuke foto’s en
berichten worden gepost? Zo niet, je dan deze pagina hier kunt vinden: https://
www.facebook.com/bluebirdsuitDelft
• Dinsdag 7 maart Nederland zijn eerste wedstrijd speelt tegen Korea op de 2017 World
Baseball Classic? https://www.worldbaseballclassic.com/teams/ned
• Er een mooi Koninkrijkbaseballfilmpje staat op https://youtu.be/N7c0g0LwY4o
Grote groet, namens de Jeugdcommissie:
Krista, Ramon, Cindy en Monique jeugd@bluebirds.nl

!6

