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Juli softbal maand en
Baseball5
in de wijken van Delft
Deze maand -Juli Softbal en Baseball5
maand- zijn we in samenwerking met
de gemeente, Delft voor elkaar en de
buurstportverenigingen aan de slag
gegaan op 6 playgrounds in Delft. Jullie
hebben op de website al kunnen lezen
waar we zijn en wanneer. 3 Weken
lang helpen we de buurtsportcoaches
met het geven van trainingen en
introduceren van Baseball5. De laatste
week leggen we de nadruk op Softbal
om onze sporten zo goed mogelijk te
promoten.
De spetterende afsluiting volgt op
zaterdag 18 juli van 10-12.30 uur bij
Blue Birds. Uiteraard is al onze Blue
Birds jeugd hierbij van harte welkom
om de start van de vakanties te vieren!
Geven jullie aan je coaches door of je
erbij bent?

Trainen in tijden van Corona
De afgelopen maanden hebben we
met elkaar gelukkig weer vol op
kunnen trainen. Waar jullie ouders nog
niet mochten sporten konden jullie
gelukkig al weer eerder het veld op. De
trainingen waren natuurlijk net
allemaal even anders dan anders maar
met elkaar hebben we er weer wat
moois van kunnen maken. Iedereen,
met name de trainers/coaches bedankt
voor jullie inzet en ouders bedankt dat
ook jullie de regels hebben
gerespecteerd!

Wist je dat.....
•

•
•
•

Ook in de zomervakantie meer
Baseball 5 bij
Blue Birds gespeeld gaat worden
voor wie zin heeft – details volgen!
BaseBall5 ook op de jeugd
olympische spelen gespeeld gaat
worden
wij best met een Blue Birds team
mee willen doen.
Als jouw dat ook leuk lijkt, meld je
dan aan bij jeugd@bluebirds.nl

Honkballen tussen de flats
ma 6 jul 2020, 9:14
Wat te doen als je wel wilt honk- of softballen, maar er is niet genoeg ruimte om de
bal lekker ver weg te knuppelen? Baseball 5 is het antwoord op deze vraag. De
gemeente Delft en de Blue Birds sloegen de handen ineen om deze sport te
promoten.
Door Marco Buzing
In deze julimaand staat honk- en softbal centraal in het programma dat de
buurtsportcoaches aanbieden aan jeugd in wijken waar extra aandacht voor sport
geen uitgemaakte zaak is. Baseball 5 biedt hiervoor een uitgelezen mogelijkheid.
Meer dan een veldje van 10 bij 10 en een tennisbal heb je er niet voor nodig.
Glasverzekering
Hoe het werkt? Een speler van het slagteam slaat met de hand de tennisbal het
veld in en probeert dan over de vier honken een punt te scoren. En zodra het
veldteam de bal heeft en naar de catcher bij thuisplaat gooit, ligt het spel stil. ‘In
een dichtbebouwd land als Nederland is dit een uitkomst’, reageert een
enthousiaste Krista van Meijgaarden. Samen met initiatiefneemster Ayla Engels
trekt ze namens de Blue Birds met een emmer vol tennisballen de wijken in,
gesteund door de buurtsportcoaches. ‘Een beetje jeugdspeler op onze vereniging
slaat met gemak de bal tientallen meters ver. Daar is geen glasverzekering tegen
opgewassen natuurlijk. Honk- en softballers hebben ruimte nodig.’

Delft voor Elkaar
Vandaar dat de buurtsportcoaches van de gemeente Delft en de vereniging aan de
Mekelweg de handen ineensloegen voor een baseball 5-maand in diverse wijken.
Buurtsportcoach van de Poptahof is Julien Benthe. ‘Het zijn vrolijke kinderen die ik
in deze wijk begeleid. Maar aandacht voor sport is niet vanzelfsprekend. Vandaar
dat ik hier op woensdag- en vrijdagmiddag een sportprogramma aanbied, zodat ze
niet bij de oudere broers of zussen gaan hangen in de buurt. Dit vinden ze veel
leuker!’ Doel is om de kinderen uiteindelijk op weg te helpen naar een
sportvereniging. De gemeente ondersteunt dat actief via Delft voor Elkaar.
Knuffel
En hoe deden de kinderen het? Krista: ‘Je kon duidelijk zien dat de meesten geen
ervaring met honk- of softbal hebben, maar dat geeft ook helemaal niet.
Sommigen waren zo enthousiast dat ze de hele playground rondliepen in plaats
van netjes over de vier honken. Helemaal goed natuurlijk, het gaat om het plezier.
En na afloop kwam een van de meiden naar me toe om te vragen of ze me ondanks
de corona een knuffel mocht geven. Kijk, daar doe je het voor!’
Open huis Blue Birds
Kinderen die ook mee willen doen met baseball 5 kunnen dat aangeven bij hun
buurtsportcoach. Op zaterdag 18 juli zijn alle kinderen die aan deze wijkactiviteit
hebben meegedaan van harte welkom voor het echte werk bij de Blue Birds zelf. Op
het terrein aan de Mekelweg 20 mogen de kinderen met echte honk- en
softbalknuppels aan de slag. Heb je ook interesse om een keer langs te komen en
honk- of softbal uit te proberen? Kom dan 18 juli langs tussen 10.00 en 12.30 uur.
Je mag daarna ook gratis drie keer mee proeftrainen. Iedereen is van harte
welkom! Kijk voor alle mogelijkheden op www.delftvoorelkaar.nl en
www.bluebirds.nl.
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De eerste wedstrijden van het seizoen!
Wat waren we eraan toe...
...
De competities konden nog niet
starten maar gelukkig hebben we
onderling heel veel wedstrijdjes
kunnen spelen, we hebben alle
Beeballers Rookies en Majors gemixt
en wedstrijdjes laten spelen, de
honkbalpupillen onderling hebben
gespeeld en ook de Softbal pupillen
meiden tegen de Honkbal pupillen
jongens.
Een paar weken later mochten ook
de aspiranten weer onderling spelen
en met 3 honkbalteams en een
softbalteam is daar alle ruimte voor.
Waarschijnlijk willen alle jongens nog
wel een rematch om revange te
nemen...ook de jongens van honkbal
aspiranten 1 tegen de softbal
junioren zullen graag een keer een
potje honkbal spelen tegen de
meiden in plaats van softbal...

Afgelopen weekend werd de allereerste wedstrijd van het
seizoen gespeeld. De honkbal pupillen 3 en de dames van
softbal pupillen 1 namen het in een bloedstollend duel tegen
elkaar op.
Nadat de teams vorige week alweer hebben kunnen trainen,
ontstond het idee om ook maar snel een 'oefenpotje' te
organiseren. De mannen en meiden uit beide teams hebben
het veld zo gemist dat ze een gat in de lucht sprongen toen
ze hoorde dat ze hun eerste wedstrijd van het seizoen
mochten gaan spelen.
Het was in het begin een beetje wennen zonder ouders
langs de kant, maar Daniël (coach Honkbal Pupillen 3) had
een livestream verzorgd via zijn telefoon zodat de ouders
thuis via een beeldscherm toch mee konden kijken.
Ondanks dat het een oefenpotje was, voelde het toch als
een echte wedstrijd. Ook omdat de mannen en dames er vol
voor gingen. Er werd aan beide kanten goed geslagen en in
het veld werden mooie acties gemaakt. Uiteindelijk konden
de meiden de wedstrijd naar zich toetrekken en deze
winnen met 13 tegen 5.

Yes!

Eindelijk!

Onze mooie stevige nieuwe
picknickbanken kunnen we in gebruik
gaan nemen. De opbrengst van de
Grote Club Actie 2019 heeft zo zijn
weg naar het veld gevonden. De
banken zijn groot genoeg voor de
teams en voor de ouders geldt
natuurlijk gewoon nog steeds dat zij
op 1.5 m van elkaar gebruik kunnen
maken van de banken.
Enne... de eerste bij wie de tafel net
zo gedekt is als het voorbeeld maar
dan écht, daar schuift de
jeugdcommissie graag bij aan 

Instroom
nieuwe leden
We hebben natuurlijk even stil gelegen met de

trainingen maar alle kinderen die zich net voor de

Blue Birds
Erkend
Leerbedrijf
Miv het volgend schooljaar is
Blue Birds ook erkend leerbedrijf
geworden. Hierdoor kunnen we
verenigingsstages bieden aan
eerstejaars studenten van het
ROC Mondriaan van de opleiding
sport en bewegen. We hopen
onze eerste studenten vanaf
september te mogen
verwelkomen. Zij kunnen dan
gaan assisteren bij de trainingen
en bij de andere
jeugdactiviteiten.

Corona break gemeld hadden zijn inmiddels lid
geworden en ingestroomd in de teams.
Ook veel nieuwe jongens zijn aangehaakt vanaf mei.
De interesse was zo groot dat we zelfs een aparte
training hebben georganiseerd onder leiding van Kevin.
En ook hiervan zijn de meeste kinderen inmiddels lid
geworden! De kleine honkbalpupillen teams van eerder
zijn zo weer mooi gevuld. Iedereen Welkom!!
Jongens halen jullie nu ook de meiden
over om eens langs te komen?

Deze zomervakantie willen we ook op Blue Birds een
aantal leuke activiteiten opzetten.
We trappen af op zaterdag 18 juli van 10.00 tot 12.30
uur.
Verder draaien we in ieder geval op dinsdag 11, 18 &25
augustus 3 weken mee met de zomercarrousel voor alle
kinderen van Delft en daar horen jullie allemaal uiteraard
ook bij. Jullie hoeven je niet via haaglanden beweegt aan
te melden maar er komt nog een inschrijfformulier aan!
We gaan een paar leuke middagen in elkaar zetten met
daarbij trainers van team NL. De middagen starten om
14.00 uur en duren tot 17.00 uur.
Zodra namen en meer info bekend zijn horen jullie het
gelijk!

Voor op de agenda:
18 juli:
8/9 augustus:
11, 18 & 25 augustus:
November:

van 10.00 – 12.30uur voor alle jeugd;
Start van de zomer vakantie en afsluiting van
Buurtsport BB5 bij @Blue Birds
start van de rest van de competitie wedstrijden
14.00-17.00 uur Zomercarrousel met diverse
activiteiten bij Blue Birds – meer info volgt snel
WinterBlues, wegens doorslaand succes de 4de 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

