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Beste ouders 
Nu de jeugdcommissie een goed half jaar onderweg is, 
vinden we het tijd om jullie even bij te praten over 
wat we inmiddels gedaan hebben en ook wat we de 
rest van het seizoen voor jullie kinderen gaan doen. De 
jeugdcommissie heeft zichzelf een volledig seizoen de 
tijd gegeven om alles  in kaart te brengen wat er door 
een seizoen heen voor de jeugd te doen en te regelen 
is. De daaruit voortvloeiende zaken worden opgepakt 
indien ze voor de spelers van direct belang zijn. 

Hoewel niet onze verdienste, zijn we wel trots dat we binnen Blue Birds alle kinderen voor zowel 
honk- als softbal in het juiste (leeftijds)team kunnen plaatsen. Dit maakt ons een 
breedtesportvereniging pur sang en het werk voor de jeugdcommissie alleen maar mooier!  

Opzet wintertraining 
Allereerst zijn we begonnen met een vernieuwde opzet voor de wintertrainingen. De 
wintertraining is een trainingsperiode na afloop van het seizoen en voor de vorming van de 
nieuwe teams voor het volgende seizoen en loopt vanaf de herfstvakantie tot begin februari. 
Hierna worden de teams voor het volgende jaar samengesteld en starten de teamtrainingen weer. 
Ieder jaar zal de samenstelling van een team wijzigen, doordat kinderen vanuit de Beeball 
doorstromen naar pupillen, van pupillen naar aspiranten en tenslotte zullen de kinderen vanuit de 
aspiranten naar de junioren doorgroeien.   
De aspiranten honkbalgroep was deze winter circa 40 kinderen groot en dus geschikt om op een 
andere manier de wintertrainingen mee in te gaan. Het doel hierbij was om alle kinderen door de 
verschillende trainers/coaches te laten begeleiden, waardoor ieder kind kan leren van iedere 
coach en iedere coach weer een frisse blik op de jeugd krijgt. Extra aandacht was er hierbij voor 
de catchergroep; zij trainden met elkaar en konden zo veel catcherspecifieke trainingsonderdelen 
draaien. Tevens helpt deze opzet om een beter contact tussen de kinderen van de verschillende 
teams te krijgen, waardoor het vormen van teams voor de competitie eenvoudiger verloopt en de 
jeugdcommissie samen met de coaches voor ieder kind een passende plaats binnen de teams kan 
vinden. Deze trainingsopzet is door de betrokken coaches geëvalueerd en zal er toe leiden dat we 
op deze manier stap voor stap door zullen gaan met de invulling van de wintertrainingen. Niet 
alleen voor aspiranten honkbal, maar voor alle leeftijdscategorieën, zodat we meerdere teams 
kunnen vormen.   
Voor de twee aspiranten honkbalteams die beiden tweede klasse spelen, hebben we de 
gecombineerde wintertrainingen doorgezet naar de veldtraining. Deze trainingsopzet op het veld 
zal binnenkort geëvalueerd worden, zodat we steeds betere trainingen en trainingsvormen 
kunnen ontwikkelen met de beschikbare trainers/coaches.  

!1

Met in deze editie: WINTERTRAININGEN OPZET BEEBALL PITCHERTRAININGEN
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Beeballnieuws 
Na de teamindelingen en de start van het seizoen heeft de 
jeugdcommissie haar blik gericht op de jongste jeugd. De Beeball 
is immers de aanvoer voor de daar opvolgende teams en het is dan 
ook belangrijk om genoeg kinderen van 5 tot 9 á 10 jaar een fijne 
plek te bieden door deze aangepaste spelvorm die kinderen actief 
en enthousiast laat kennis-maken met honk- en softbal.  
Door de inzet van velen, maar met name door de enthousiaste 
coaches, is deze groep spelers inmiddels bijna verdubbeld en 
kunnen we de tweede helft van de competitie met 1 Rookieteam 
én 2 Majorteams gaan starten. Door deze luxepositie hebben we 
een goed passend beeballbeleid kunnen ontwikkelen en kunnen we 
alle kinderen de best passende spelvorm bieden op basis van 
leeftijd en motorische ontwikkeling.   

Pitchertrainingen 
Door het hele jaar heen verzorgen we op Blue Birds ook 
pitchertrainingen voor de honk- en softbal jeugd. Deze trainingen 
worden voor de honkbal gegeven door Kevin van Veen. Hij is 
hiervoor speciaal aangetrokken door het bestuur om kinderen niet 
alleen de basis van het pitchen mee te geven, maar om ze te laten 
doorgroeien tot pitchers die actief aan het spel deelnemen. Hierbij 
worden alle aspecten die daarbij horen ingeoefend, zoals pick-
off’s, de pols-beweging (snap), de afzet van het afzetbeen, de 
snelheid van de arm, etc. Voor de softbalpupillen en aspiranten 
worden de trainingen verzorgd door Silea Bos. Voor beiden blijft 
het soms lastig om veld beschikbaar te hebben op de ideale 
trainingsdagen, maar dat probleem zal de jeugdcommissie zeker 
meenemen naar de winter en het volgende seizoen toe.   

Wist je dat? 
• De jeugdcommissie ook betrokken was bij de organisatie van het 

jeugdkamp, hulp bij landelijke Beeballdag en bij de “Blue Birds-
Beeball vriendjes/vriendinnetjesdag”? 

• We aan het kijken wat de mogelijkheden zijn om met zoveel 
mogelijk jeugd een wedstrijd van het EK honkbal in september 
te bezoeken na de zomerstop? 

• Ons tweede pupillen honkbalteam (HBP2) komend seizoen nu ook 
in de 2de klasse gaat spelen?  

• *AANRADER* Je via: https://www.honkbal-softbalmasterz.nl/
spelregelbewijs/ je honk- en/of softbaldiploma kunt halen? 

En wat nu verder? 
Wij gaan ons vanaf nu richten op de voorbereidingen en indelingen van de wintertrainingen, 
waarna de teamindeling van seizoen 2017 gemaakt zal worden. Uiteraard gebeurt dit alles in 
samenwerking met coaches en trainers en blijft het spelplezier voor ieder kind voorop staan!  
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 en Monique) via jeugd@bluebirds.nl 
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Zaterdag 2 juli is er een 
workshop en wedstrijd 

sliden bij Blue Birds.  

Kom je ook? Geef je op 
bij je coach!

2 juli - Jubileum 50 jarig 
bestaan Blue Birds. 

15-25 juli - Haarlemse 
Honkbalweek. 

10 september - Club BBQ 

9-18 september - EK Honkbal 
in Hoofddorp en Nieuw-
Vennep. 

9 oktober  - Familiedag 

5 november - eindejaarsgala 

Kalender
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