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Beste ouders 
Wat fijn om zulke positieve reacties te krijgen op de 
nieuwsbrief! Wij gaan jullie natuurlijk niet overladen 
met nieuwsbrieven, maar als er belangrijke onder-
werpen zijn, is het natuurlijk wel heel fijn dat we 
iedereen op deze manier goed kunnen informeren. In 
deze najaarsnieuwsbrief ligt de focus op de aanko-
mende wintertraining, kijken we terug op onze 
jeugdcompetitie en brengen we graag wat nieuwtjes 
onder de aandacht. Veel leesplezier! 

Opzet wintertraining 
Eerder vertelden wij al over de opzet van de wintertraining. Graag informeren we u over de 
wintertraining 2016: 
Vanaf het weekend na de herfstvakantie tot begin februari is het tijd voor onze wintertraining in 
onze eigen zaal. Blue Birds laat zien dat het een bloeiende vereniging is, want we hebben 
inmiddels circa 130 jeugdleden variërend in de leeftijd van 5 t/m 15 jaar! Dit betekent dat we 
een goede organisatie nodig hebben in het belang van de club. Hoe gaan wij dit doen? 

- De jeugdcommissie maakt in overleg een verdeling van trainingsgroepen op basis van leeftijd en 
ervaring. Wij benadrukken hierbij extra dat de indeling van een trainingsgroep niets zegt over 
de teamindeling. Juist door de wintertraining op deze manier vorm te geven, hebben kinderen 
tijd om zich te ontwikkelen en kan er door Blue Birds eind januari een teamindeling worden 
gemaakt, waarbij er goed is gekeken naar de ontwikkeling van elk kind. De indelingen en het 
kader zijn bijna rond en worden hierna gelijk onder alle ouders verspreid.  

- Een trainingsgroep bestaat uit 10 tot 12 kinderen. Zo heeft elke kind voldoende individuele 
aandacht en kunnen de trainers goed inspelen op de behoefte van de kinderen.  

- De coaches rouleren over de trainingsgroepen volgens een vast rooster. Op deze manier leren de 
kinderen en de coaches elkaar beter kennen en kunnen we de voortgang van ieder kind ruimte 
geven. 

- Onze wintertraining legt een belangrijke basis voor vaardigheden, spelinzicht en techniek. Wij 
hopen daarom op goed bezochte trainingen. Afmeldingen ontvangen wij graag via de 
telefoonnummers die bij de winterindeling worden verstrekt.  

Na de wintertrainingen wordt in januari samen met de jeugdcommissie en de coaches de 
teamindeling voor de naderende competitie samengesteld en starten de teamtrainingen weer.  
Ieder jaar zal de samenstelling van een team wijzigen, doordat kinderen vanuit de beeball, 
pupillen, aspiranten naar junioren doorgroeien.   
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Terugblik seizoen 2015-2016  
Seizoen 2015-2016 was een fantastisch jeugdjaar voor Blue Birds. We zagen prachtige acties op 
het veld, goed slagwerk, goede swings, veel nieuwe leden, positieve coaches, veel inzet, 
enthousiast publiek, goede samenwerking en alles werd 
in goede banen geleid door onze scheidsrechters! 
Daarbij willen we onze materiaalman  René, 
terreinconsul Aad en secretaris Arie heel erg bedanken 
voor alle goede zorgen en enorme inzet om alles voor 
elkaar te krijgen! Onze activiteiten-commissie zorgde 
voor vele leuke activiteiten en we kunnen terugkijken 
op een fijn jaar met leuke activiteiten, zoals het 
jeugdkamp, de Beeballdag, de jubileumdag met 
slidingwedstrijd, etcetera! Wij geven jullie ook graag 
een overzicht per team van de gespeelde competitie: 

Eindejaarsgala  
Op 5 november 2016 is het dan eindelijk zover:  
Het eindejaarsgala! Dus hang je feestkleding alvast klaar en hou 
deze datum vrij in je agenda: 

18.30-20.30 Beeball en Pupillen 
20.30-1.00 Aspiranten en senioren 
In het weekend van het gala kan er niet getraind worden in de zaal. 
Deze training zal komen te vervallen.  

Team Klasse Periode 1 Eindstand Periode 2 Eindstand

Honkbal Asp 1 2e klasse 1e 3e

Honkbal Asp 2 2e klasse 4e 6e

Honkbal Asp 3 3e klasse 1e 8e

Softbal Asp 1 1e klasse - 5e

Honkbal Pup 1 2e klasse 3e 1e
Honkbal Pup 2 3e klasse/2e klasse 5e 4e

Softbal Pup 1 1e klasse 4e 2e

Honkbal Jun1 Topklasse 6e 3e

Honkbal Jun2 3e klasse - 3e

Softbal Jun1 1e klasse - 1e
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Ons Blue Birds kledinghoekje 
Veel leden hebben Blue Birds-kleding, schoenen en materiaal over als de groeispurt weer is 
geweest. Via het Blue Birds prikbord kun je dit te koop aanbieden. Voor de ouders die dit niet te 
koop willen aanbieden, maar toch spullen hebben die nog een tweede of zelfs derde ronde mee 
kunnen, zamelen wij graag deze spullen in. Dus heb je nog Blue Birds blauw en wit dat te klein is 
of heb je nog een collectie veld- en of zaalschoenen en ander materiaal waar je niks meer mee 
doet? Lever dit dan s.v.p. in bij ons inzamelpunt (kledingmand) in de hal en maak er iemand van 
Blue Birds blij mee.  

Wist je dat? 
• De Grote Clubactie weer gaat beginnen!!! Je krijgt van je coach een boekje met lootjes.  

Probeer zoveel mogelijk loten te verkopen. De actie start op 1 oktober 2016 en de uiterlijke 
inleverdatum van de boekjes is op 28 oktober 2016. Maar hoe eerder je het boekje inlevert in 
de box, hoe beter! Blue Birds ontvangt 80% van elk lot, dus dat is heel welkom! 

• MASTERZ al geprobeerd? Je kunt via: https://www.honkbal-softbalmasterz.nl/
spelregelbewijs/ je honk- en/of softbaldiploma halen! 

• Wij nieuw MATERIAAL aanschaffen dat al meteen in de hal gebruikt kan worden als het 
pakket binnen is, namelijk een Tossmachine voor honk- en softbal: https://www.amazon.com/
Jugs-A0600-Toss-Machine/dp/B001CF3LWG#va-lightbox-popover_1474749281287 

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