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Beste allemaal, 
De tweede nieuwsbrief van dit seizoen ligt al weer voor jullie. De tijd vliegt en met de recente 
weken van mooi weer weet je weer waarom een zomersport zo lekker is! 

Het vernieuwde en deels herziene jeugdplan is inmiddels klaar en zal zeer binnenkort op de 
website geplaatst kunnen worden. Zodra deze onder de downloads in te zien is, zullen we dat via 
het prikbord zeker laten weten want we zijn er trots op dat we dit beleid met onze vereniging zo 
mooi kunnen uitvoeren! 

Tevens zal er dan ook op de website een Blue Birds ABC voor coaches en trainers komen te staan. 
Hoewel veel coaches en trainers al heel lang bij Blue Birds zijn -en er vaak zelf spelen of gespeeld 
hebben-, zijn er ook nieuwe coaches en trainers die onze vereniging komen versterken en onze 
nog steeds groeiende jeugd afdeling laten draaien. De coaches hebben dit ABC inmiddels al 
toegestuurd gekregen, maar het is voor alle belangstellenden een praktische handleiding waar je 
een antwoord op vele kleine vragen kunt vinden.  

Zoals velen inmiddels al weer gemerkt hebben, blijft onze jeugdafdeling ook dit jaar weer hard 
groeien. Alle teams van Beeball, honkbalpupillen en -aspiranten en softbalpupillen  en -aspiranten 
hebben aanvulling gekregen en zijn op volle sterkte voor het tweede deel van het seizoen. 

Bij de Beeball is de trainingsopzet enigszins gewijzigd. Zowel de Rookies als de Majors trainen nu 
op hetzelfde tijdstip op de woensdagmiddag. De belangrijkste reden voor deze wijziging is dat de 
Beeballgroep in zijn geheel inmiddels diverser is geworden door aanwas van nieuwe leden, 
kinderen die doorgroeien zowel bij de Rookies als bij de Majors en daarom denken we dat we met 
een andere trainingsopzet alle kinderen een optimale en leuke training kunnen bieden. Een 
bijkomend voordeel van trainen binnen een Beeballtrainingsgroep is dat de overstap van Rookie 
naar Major een vloeiende overgang wordt. Sebastiaan zal de coördinatie van de trainingen op zich 
nemen en iedere week leuke en uitdagende trainingen voorbereiden. Gezien zijn opleiding tot 
trainer/coach niveau 3 zijn wij ervan overtuigd dat dit een succes wordt.  

Jeugdkamp 2017 
Jeugdkampcommissie 2017 dankt alle kinderen, ouders, coaches 
en vrijwilligers voor een zeer geslaagd Jeugdkamp! We hebben 
genoten van al het enthousiasme. Enkele hoogtepunten waren 
de slidingbaan, de zeskamp, het nachttoernooi met Silence 
Disco, het slapen in de tenten en hal, de clinic op zondag, de 
Blue Birds Got Talentshow, maar er waren natuurijk nog vele 
andere leuke activiteiten.  
De Jeugdcommissie bedankt Olaf, Kim, Angelique, Paul, Sandra 
en Sebastiaan voor alle hulp om van editie 2017 een 
onvergetelijke editie te maken! Zonder hen was de organisatie 
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niet zo goed  

verlopen. Na twee jaar ‘hoofd organisatie’ geeft ons JC-lid Monique het stokje graag weer door 
aan iemand anders. Wie zou het leuk vinden dit geweldige evenement te leiden? Stuur s.v.p. een 
mailtje naar jeugd@bluebirds.nl  

   Jeugdkamp 2017: Nachttoernooi Aspiranten 
 Welcome Friendsday 2017 

Wel 50 kinderen van 5-12 jaar volgden de Welcome Friends clinic die gehouden werd op 
woensdagmiddag 10 mei 2017! Veel leden hadden iemand meegenomen. Er werd begonnen met 
een echte warming-up. Ook werd er geslagen, gefield, gegooid en flink gerend door bij 
verschillende stationnetjes oefeningen te doen onder begeleiding van coaches en oudere 
jeugdleden. En natuurlijk ontbrak een echt wedstrijdje niet! Deze zonnige dag werd afgesloten 
met een ijsje.  
Een kleine impressie van een hele succesvolle Welcome Friends-middag bij honk- en 
softbalvereniging Blue Birds: 
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NK Little League 2017 
Op 17 en 18 juni 2017 vond het NK Little League plaats voor 
honk- en softbal. Diverse Blue Birdsleden hadden een plekje 
verworven in het selectieteam. Onze vereniging Blue Birds is 
goed vertegenwoordigd op het NK LL en NK JL in 
Almere.Vanuit de honkbaljeugd van Blue Birds hebben 7 
spelers zich geselecteerd voor de teams van Den Haag. 
Jasper Coops en Tye Brødsjø komen uit voor 'Den Haag Stars' 
bij de Littles. Darren Smits, Ramses Lo Fo Wong, Sam de 
Groot, Didier Ehlert en Max van Aken komen uit voor 'Den 
Haag Raptors' bij de Juniors.Vanuit de softbal deden de 
volgende meiden mee: Amy Nunes, Femke Franken. 
Shalendra Lake en Willemijn Vissers.  

Ook zijn er wel 3 teams met spelers van Blue Birds erin 
Nederlands Kampioen geworden en zij hebben voor ons een gaaf verslag geschreven: 

Den Haag Stars honkbal Littles: Tye Brødsjø (HBpup1) en Jasper Coops (HBAsp1) 

Eind maart kwamen Tye Brodjo en Jasper Coops samen met een aantal vrienden van de Blue Birds 
naar het terrein van Tsunami voor de eerste van drie selectie trainingen. Naast de Blue Birds 
kleuren liepen er spelers van Catch, Alphians, Birds, Storks, Tsunami en Neptunus. Half april  
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bleken Tye en Jasper samen met 12 jongens geselecteerd om Den Haag te mogen 
vertegenwoordigen op het NK Little League.  

Vanaf dat moment gingen de “Den Haag Stars” hard aan de 
slag. Iedere woensdag kwamen ze samen om te trainen. 
Hard werken om goed te presteren op de NK weekenden in 
juni. Dit was al een leuke ervaring. Je krijgt training van 
Tsunami trainers en in de competitie wedstrijden speel je 
opeens tegen je nieuwe  vrienden van de “Den Haag Stars”.  

Het eerste NK weekend werd gespeeld in Almere. Na loting 
bleek Den Haag tegen de “Valley Hitters” en “Noord” 
spelen. Ieder speelde zijn beste honkbal en allebei de 
wedstrijden werden ruim gewonnen. 

Twee weken later mochten de “Den Haag Stars” aantreden 
in het prachtige complex van Hoofddorp Pioneers. Door de 
goede prestaties in het eerste weekend was het Haagse 
team al zeker van een plek in de halve kruis finales. Niet 
dat er daarom minder gespeeld werd. Ze gingen voor de 
winst. Helaas deed Rotterdam dat ook en werd de eerste 
wedstrijd verloren. De tweede was een generale voor de 
halve finale tegen de “Zuid West Hurricanes”. Deze 
wedstrijd werd dik gewonnen. 

Zondag kwamen de Haagse boys weer in het stadion. Het 
idee was om er voor te gaan en te zien wat er kan gebeuren. Iedereen dacht dat Rotterdam of 
Kennemerland de winnaar van het toernooi zou worden. Maar het toernooi is pas voorbij als de 
laatste nul gemaakt is. 

De halve finale was een mooie pot en werd met goed honkbal gewonnen. Op naar de finale! Na de 
wedstrijd snel ff checken wie de tegenstander wordt. Dat bleek Kennemerland te zijn.  

De sfeer bij de finale was uitstekend. Prachtig weer, volle tribunes, een speaker die jouw naam 
en rugnummer opnoemt en een livestream op facebook. Hoe vaak maak je dat mee. De wedstrijd 
was super spannend. Twee innings gelijk op, de derde slagbeurt van den Haag was een doorbraak. 
Maar echt ruim werd de voorsprong niet. Kennerland kwam tot 6-4 met de gelijkmakende punten 
op de honken. Maar zover lieten de “Den Haag stars” het niet komen! Na de laatste nul gingen de 
spelers helemaal los. Nederlands kampioen!!! 

Na twee mooie weekenden zijn de “Den Haag Stars” kampioen geworden. Dus gaan ze door met 
trainen want het volgende station is het EK in Polen. Vanaf 16 juli gaan de mannen Nederland 
vertegenwoordigen. Wordt vervolgd………… 

En dit vinden de spelers zelf van de Little League: 

Jasper: “De Little League is een coole ervaring. Het is leuk en je leert erg veel. Super om met 
spelers uit de competitie in één team te zitten” 

Tye: “De Little League is een geweldige ervaring omdat je heel veel leert. Als je de kans heeft 
om het te doen moet je het doen”. 

South West Thunders softbal Juniors: Willemijn Vissers (SB U20) 

Ik was heel nerveus voor het NK, ook al was het mijn 3 jaar dat ik mee speelde. De ochtend van 
het NK had ik er super veel zin. Ons team hielt zich erg ontspannen tijdens de wedstrijden, ook al 
waren we allemaal best wel nerveus. Mijn eerste slagbeurt, was ik heel nerveus. Ik ging op 3 slag 
uit. Maar niks kon ons stoppen om het NK niet te winnen. Na de eerste wedstrijd speelden we 
allemaal heel goed. Iedereen was een beetje gewend aan het toernooi. De 3e wedstrijd ging ook  
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goed. We stonden in de finale omdat we alles 
hadden gevonden. De eerste inning stonden we 0-1 
achter tegen de tornado’s. Uiteindelijk hebben we 
ze ingehaald op 7-1 ingehaald en hielden we het 
daarna dicht. Het team is super hecht met elkaar, 
we hebben gewonnen met ze allen. En zijn 
ongeslagen kampioen, op naar het EK in Moergestel. 
Kijk er nu al naar uit. 

Willemijn Vissers 

Wij zoeken nog sponsors die ons willen sponsoren 
voor het EK. Als je naar de facebook site gaat van 
South West Tunders  (junior league) zie je een link 
waar je geld over kan maken. 

South West Thunders softbal Littles: Shalendra Lake (SB Asp1), Amy Nunes en Femke Franken 
(SB Asp2) 

Afgelopen maanden heb-ben 
onze aspiranten meiden 
Shalendra, Amy en Femke 
keihard gewerkt met het 
Littles team van South West 
Thunders. Met dit team deden 
zij mee aan de Little League. 
Ze begonnen de selectie-
trainingen op Kijkduin, waar 
het aardig koud was! Doel was 
de meiden in korte tijd een 
strijdlustig team te laten 
vormen, daarmee het NK 
winnen om door naar het EK in 
Polen te gaan, nou….dat is 
gelukt! 

Shalendra: Dit was mijn tweede jaar little league dus ik was niet zo zenuwachtig als vorig jaar. Ik 
had een goed idee van wat mij te wachten stond en was vooral heel erg benieuwd of al onze 
trainingen er nu goed uit zouden komen. Met onze trainers hebben we keihard gewerkt om een 
team te vormen en het niveauverschil tussen de oude en nieuwe meiden te verkleinen. Ik ken een 
aantal meiden van de tegenpartij, één daarvan is zelfs mijn teamgenootje, en daardoor was ik 
erg benieuwd of we het zouden redden. Vorig jaar verloren we in de finale in de laatste inning 
met 1 puntje verschil en dat was zoooo erg! Daarom vond ik het ook wel een beetje zielig voor 
Brabant Bandits, want ik weet hoe het voelt om die verliezende partij te zijn. Dit jaar hadden we 
alle drie de wedstrijden nodig om eindelijk kampioen te worden. Zo supergaaf was dat! Eerste 
wedstrijd gewonnen, tweede wedstrijd gelijk gespeeld en in de laatste wedstrijd nog zo terug 
kunnen komen dat we genoeg runs voor haalden. Yessss Polen, here we come! 

Amy: In het begin wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten en waren de trainingen en de 
meiden allemaal gewoon leuk. We wisten bijna gelijk dat we er allemaal bij zaten. Toen we onze 
eerste oefenwedstrijd moesten spelen tegen een Frans jongensteam was ik wel heel erg 
zenuwachtig! We hebben veel situaties geoefend en tijdens een van de trainingen deden we 

kontjes trap met de coaches, echt supergrappig ☺  Voor de wedstrijden op het NK was ik niet  
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heel zenuwachtig, ik was eigenlijk de hele week heel relaxed. We zijn gelukkig kampioen 
geworden en nu gaan we met het hele team naar Polen. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar wat 
er nu nog allemaal komen gaat. Kom maar op met die tegenpartijen, we pakken ze!!! 

Femke: Ik vond het echt heel spannend allemaal! In het begin vond ik het allemaal gewoon leuk, 
met leuke meiden en gewoon lekker softballen. De week voordat we moesten spelen ben ik 
vrijdag niet naar school geweest, zo zenuwachtig was ik! Stel je voor dat je aan slag komt en dat 
ze dan een verkeerde naam omroepen terwijl je daar staat! Hoe erg zou dat zijn! Ik vond de 
teambuilding en het eten na de trainingen wel heel erg leuk, iedere week lekkere hapjes op 
zondag. Op zaterdag was het gelukkig lekker weer en was veel meer publiek dan dat ik had 
verwacht, dat was wel erg cool. In de derde wedstrijd rende iedereen opeens de dugout uit en 
begon te juichen en te springen. Ik wist toen nog niet eens dat we al gewonnen hadden, omdat 
we in die wedstrijd nog steeds achter stonden. Toen hoorde ik dat ze ons niet meer in konden 
halen omdat het de laatste inning was en ging ik ook uit mijn dak! De eerste keer en gelijk 
kampioen geworden! 

Wist je dat? 
• Er Blue Birds flyers aanwezig zijn op de club en je deze flyer ook kunt downloaden vanaf de 

webstie? http://www.bluebirds.nl/downloads.html 
• Je veel jeugdinfo kunt vinden op onze eigen Jeugdpagina op de Blue Birds website en hier ook 

de cluboutfits vermeld staan? http://www.bluebirds.nl/jeugd.html 
• Op onze facebookpagina van Blue Birds heel veel weetjes en foto’s worden geplaatst? https://

www.facebook.com/bluebirdsuitDelft/  

En wat nu verder? 
Na de zomervakantie zal de jeugdcommissie “de koppen weer gaan tellen” en de voorbereidingen 
gaan starten voor de wintertrainingen en het oog gaan richten op seizoen 2018. Uiteraard gebeurt 
dit alles in samenwerking met coaches en trainers en blijft het spelplezier voor ieder kind voorop 
staan! Er wordt voor begin september een coachoverleg gepland, waarin we met de coaches van 
gedachten willen wisselen over het verloop van dit seizoen, de pitcher- en catchertrainingen en 
de ideeën voor de wintertrainingen. 

We hopen jullie met deze nieuwsbrief voldoende geïnformeerd te hebben over het werk van de 
jeugdcommissie. Mochten jullie vragen of ideeën hebben, deze zijn altijd welkom! Mail ons 
(Ramon, Krista, Cindy en Monique) via jeugd@bluebirds.nl  

Maar voor nu eerst allemaal een hele fijne zomervakantie gewenst en we zien jullie allemaal 
weer in augustus!!
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