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Afgelopen jeugdkamp was de honk- en 
softbaljeugd van de Blue Birds in 
recordaantallen present tijdens het 
tweedaagse kamp. Dat betekende veel sport 
en spel onder het toeziend oog van een 
uitbundige zon. 
Door Marco Buzing 
Een kleine honderd jongens en meiden hadden 
zich zaterdagmiddag bepakt, bezakt en 
ingesmeerd met factor 30 verzameld op het 
terrein langs de Kruithuisweg. Voor de jongste 
jeugd tot 12 jaar waren er gezellige spelletjes 
met onder meer een stormbaan en 
levensgrote bubbleballen. De brandslang ging 
toen al aan, omdat de temperatuur de 30 
graden aantikte. De slidingbaan bleek 
vervolgens geen overbodige luxe. Op een 
groot zeil met water en zeep kon de jeugd 
volop oefenen aan hun slidingskills. 
Ondertussen ging de jeugd tot 16 jaar buurten 
bij de buren in de TU-wijk voor een 
survivalmiddag. 

Nachttoernooi 
Dat de Blue Birds een van de gezelligste honk- 
en softbalverenigingen van Nederland is, bleek 
tijdens de drukbezochte barbecue. En omdat 
een kamp geen kamp is zonder nachtactiviteit, 
stond er nog een nachttoernooi op het 
programma. Tot in de kleine uurtjes verliet de 
ene na de andere bal de knuppel richting 
achterveld. 
Clinic  
Veel tijd om te slapen was er niet, want de 
volgende ochtend stond honkballegende Percy 
Isenia op het veld voor een clinic. Met hulp 
van de mannen van Heren 1 kon de jeugd 
werken aan hun techniek. Hoe je de perfecte 
vangbal maakt, of hoe je de grootste kans 
maakt om een homerun te slaan. Omdat het 
honk- en softbalseizoen nog wel even 
doorgaat, zal de komende weekenden blijken 
in hoeverre de jongens en meiden het 
geleerde in de praktijk weten te brengen! 
 



Op 10 juni 2018 speelde het Blue Birds majors 

Blaauw team mee op de Nationale Beeballdag 

in Zoetermeer bij Birds. Het was een mooie 

zonnige dag waardoor alle kanjers lekker vrolijk 

waren. 

  

Na een leuke warming up begeleid door 

softbalsters van Birds en Bee, waren de 

beentjes en armen lekker opgewarmd. Tijd om 

aan de slag te gaan! 

  

De eerste wedstrijd begon gelijk goed en het 

leek wel alsof de bal een magneet was. Zo 

ontzettend veel en hard werd er geslagen. Na 

een paar aardige acties op het tweede en 

eerste honk en flink wat runs, bleken de teams 

erg aan elkaar gewaagd waardoor de eerste 

wedstrijd voor beide teams resulteerde in een 

welverdiend gelijkspel. 

  

Na de eerste wedstrijd konden de kanjers even 

een uurtje rustig aan doen en de spieren wat 

rust geven. Oh nee, geen tijd voor natuurlijk! Er 

was namelijk een springkussen, een speeltuin, 

een snelheidsmeter en nog veel meer leuks om 

te doen. Sommige van de meiden en jongens 

hebben zich ook nog even later tatoeëren met 

oorlogsverf om tijdens de tweede wedstrijd de 

pitcher van de tegenstander te kunnen 

intimideren.  

  

Helaas mocht de pitcher van de tegenstander 

niet gooien volgens de regels waardoor coach 

Erik Wagner met angst in zijn ogen de 

slagmannen en -vrouwen trotseerde. En 

terecht, want wat waren ze weer op dreef. De 

ene na de andere honkslag resulteerde in een 

leuke wedstrijd. Vol trots liepen de kanjers rond 

de honken en scoorde punt na punt. En net als 

de eerste wedstrijd werd het een verdiend 

gelijkspel.  

  

Nog één wedstrijd te gaan. De laatste wedstrijd 

begon gelijk na de tweede en de dames en 

heren mochten hun eerste international spelen 

tegen een team uit België. Jewel kwam bij deze 

wedstrijd ook nog langs met haar gebroken arm 

om haar teamgenoten aan te moedigen (topper 

met teamspirit!!!). Wat een mooie wedstrijd was 

het weer. Je merkte dat beide teams de eerste 

twee wedstrijden nog in de benen hadden zitten 

waardoor het een echte nek aan nek race werd. 

Met wat extra energie van Josefien (softbal 

pupillen 1) en Tim (honkbal pupillen 1) die hun 

broer en zus kwamen aanmoedigen en even 

meespeelde, konden de kanjers ook de laatste 

wedstrijd op een gelijkspel houden.  

  

Na een leuke sportieve zonnige dag met veel 

lachende gezichtjes zijn de kanjers allemaal 

voldaan en als winnaar naar huis gegaan! 

 

 

Zondag 10 juni vol spanning naar Haarlem voor de Landelijke 

Beeballdag bij Olympia.  

Met 6 majors en een rookie toch een speel waardig team op de 

been kunnen brengen. 

  

De eerste wedstrijd had als aanvang 12 uur, een mooie tijd  

 De jongens hebben zeer goed gespeeld met 3 vangballen en 2 

homeruns was dit een super start. 

Daarna een uurtje pauze met de mogelijkheid om aan allerlei 

spelletjes mee te doen, een heuse loterij en eetgelegenheden. 

En tot slot  2 wedstrijden na elkaar met wederom een goed 

samenwerkend team en lekker aan slag in het veld werd de dag 

met een mooie medaille leuk afgesloten. 

  

Daarna als cadeau aan de kids een bezoek aan McDonalds... 

 

Blue Birds Beeballers op  de Landelijke Beeball dag 2018 
 

Majors Geel naar Haarlem en Majors Blauw naar Zoetermeer. 



Trainer/coach cursus van de 

KNBSB –TC2 

 

Afgelopen mei/juni heeft er bij 

Blue Birds de TC 2 opleiding 

van de KNBSB plaatsgevonden. 

Onder de bezielende leiding 

van Yoeri Visser hebben alle 

deelnemers een hoop inzichten 

gekregen voor het 

voorbereiden en geven van 

trainingen. Speciale aandacht 

hierbij was de individuele 

ontwikkeling en de rol van de 

speler in het team. 

Belangrijkste uitgangspunt is 

en blijft spelplezier! 

 

Wij zijn trots op onze coaches 

die hieraan hebben 

deelgenomen want dit is voor 

onze gehele jeugd een 

geweldige boost!  

 

Tom, Jan, Koen en Carlo, 

fantastisch dat jullie hiervoor 

tijd hebben willen vrij maken!  

En als klap op de vuurpijl heeft 

ook Sebastiaan zelfs de TC3 

opleiding afgerond! 

 

Coaches die interesse hebben 

om in de toekomst deze TC2 of 

TC3 opleiding te volgen zijn van 

harte welkom om zich te 

melden bij de jeugdcommissie.  

Blue Birds investeert graag in 

haar kader!  

 

Sta je zelf nog bij de Beeball 

maar wil je ook graag aan de 

slag en weet je niet goed waar 

te beginnen? Ook dan, laat het 

weten er is ook voor de 

beginnende coach/begeleider 

een cursus op maat van slechts 

1 avond! 

Instroom 
nieuwe leden 

 
Ook dit seizoen blijft Blue Birds groeien! Er 
zijn al veel jongens, en gelukkig ook een 
paar meisjes, aangesloten bij de teams. 
Voor de pupillen en aspiranten honkbal is 

het zelfs zo dat de teams inmiddels 
voldoende reserves op de bank hebben en 

dus zijn we heel blij dat we vanaf 15 
augustus gaan starten met een 

trainingsteam!  
 

Piet Pannen gaat onze nieuwste aanwinsten 
de basis aanleren van ons leuke maar 

technisch ook best moeilijke spelletje. We 
wensen hem heel veel succes en alle nieuwe 

leden heel veel plezier! 
 

De trainingen zijn op woensdag van 16 -
17.30 uur en gaan ook bij slecht weer door 

in de trainingshal. 
  



 Nog even en we 
 hebben echte 
 filmsterren in 
 huis! 
 
Op 11 juli gaan we samen met de KNBSB aan 
de slag en verandert het veld in een heuse 
filmset om een leuke promotie film te 
schieten. Onze jeugd is hierbij in de hoofdrol. 
Vanuit de positie van een outfielder worden 
de mooiste momenten van een spannende 
wedstrijd nagespeeld en in scene gezet. Een 
van onze spelers zal de voice over zijn en de 
film wordt  voor honkbal én voor softbal 
opgenomen.   
Omdat we natuurlijk niet precies weten hoe 
snel we alles op film hebben staan hebben we 
in ieder geval een hele middag hiervoor 
gereserveerd. Van 14- 18 uur worden de 
close-ups gemaakt en het eindresultaat is 
uiteraard voor iedereen te zien en te 
downloaden voor bv een spreekbeurt op 
school of gewoon omdat het een stoere film is 
geworden! 
Mocht het nu vreselijk regenen op de 11de , 
dan is de eerste uitwijkdatum een week later 
op 18 juli. 
Dus ook al speel je zelf niet mee, kom zeker 
kijken, publiek hebben we immers ook nodig 
en geniet van een gezellige middag! 

Grote Club Actie 2018 
(start verkoop op 15 september) 
  
Ook dit jaar doen we met Blue Birds weer mee aan de 
Grote Club Actie. Misschien denk je dat is toch past aan 
het eind van het seizoen en dat klopt . Precies daarom 
willen we het nu vast noemen. Net als afgelopen jaar 
krijgen alle lotenverkopers 50 cent per verkocht lot van 
Blue Birds, dus dat kan lekker oplopen. Hoe 
enthousiaster jullie de loten kunnen en willen verkopen,  
hoe meer leuke dingen we er bij Blue Birds mee kunnen 
doen. 
De jeugdcommissie heeft natuurlijk  wel een paar 
wensen op het lijstje staan maar aan alle jeugd en 
coaches  ook de oproep om te laten weten wat je mist bij 
de  trainingen of andere  activiteiten op Blue Birds. Jullie 
verkopen de loten dus  jullie  mogen ook zeker in de 
winst delen! 
 
Het lijstje van de jeugdcommissie ziet er in ieder geval 
als volgt uit: 
 
      Geluidsinstallatie voor muziek bij het kamp en de 
toernooien  
 
      eigen tenten voor het jeugdkamp want afgelopen 
kamp hebben er een aantal kinderen soort van buiten 
geslapen, gelukkig was de temperatuur hier ook naar  
en 4 legertenten voor het kamp volgend jaar gaat niet 
meer passen... 
 
      meer en nieuwe Picknick tafels en banken voor bij de 
velden 
  
  
  



Little league 2018 
Ook dit jaar was Blue Birds weer heel goed 
vertegenwoordigd bij de Little League teams. In een 
zonovergoten weekend in Almere werden de 
wedstrijden gespeeld en waar je ook keek, er was altijd 
wel een Blue Bird te vinden  
 
Bij de honkbal Littles deden Tye, Bas  en Tim mee bij de 
The Hague Bears, Joran was van de partij bij de  
Intermediates en zij  hebben de halve finale bereikt. Bij 
de leeftijdscategorie van de juniors waren Kaj en Jasper 
van de partij en zij hebben zich ook kranig verweerd en 
genoten. De seniors lieten mooie acties zien waarbij de 
jeugdcommissie persoonlijk de vangbal van Sam in de 
halve finale wel erg mooi vond! Darren en Ramses waren 
er ook bij maar hadden allebei een blessure opgelopen. 
Gelukkig  gaat dat nu ook weer helemaal goed. 
 
Ook bij de softbal waren we er. Bij de SouthWest 
Thunders  stond Femke bij de Littles; zij zijn in de finale  
nipt tweede geworden met een stand van 13-14 in het 
voordeel van de  Rebels, maar hadden wel de MVP in 
hun midden. Onze voormalige Blue Bird, en nog vriend 
van velen, Amy  gefeliciteerd! Lorena bij de juniors 
waarmee zij tot de halve finale waren doorgedrongen en 
Willemijn bij de seniors. Zij hebben de hoofdprijs in de 
wacht gesleept en gaan door naar het EK. Dit keer niet 
ver weg maar gewoon in eigen land. 
 
Wil je een keertje komen kijken 
bij dit toernooi, ze spelen tussen  
12 en 15 juli in Moergestel-Roef en  
Breda-Jeka. 



Voor op de agenda: 
11 juli:  Filmen op Blue Birds 
14-22 juli:  Haarlemse Honkbalweek 
24/25 augustus:  start deel 2 van de jeugd competities 
25 augustus: familiedag  -info volgt nog houd facebook, prikbord en 
  de website in de gaten! 
November:  WinterBlues, wegens doorslaand succes de 2de editie!  

Heb je nog vragen of wil je graag helpen 

bij de volgende nieuwsbrief of wil je met  

of voor je team een stukje schrijven,  

weet ons dan te vinden op 

jeugd@bluebirds.nl 

Cindy, Ramon, Krista 


