
Nieuwsbrief Jeugd mei/juni 2021 
 

en net als je denkt er valt dit jaar nog niet zoveel  te vertellen blijkt toch dat we 
met gemak een mooie nieuwsbrief kunnen vullen... 

Veel lees plezier! 

 
Pitchertrainingen honkbal 
 
Nu de buitentrainingen weer normaal  
mogelijk zijn en we ook onze trainingshal  
weer mogen gebruiken kunnen de  
pitchertrainingen voor de honkballers weer  
starten!  
Onder leiding van Kevin van Veen zullen de  
trainingen  
weer opgestart worden vanaf  28 mei.  
Meiden we blijven ook zoeken naar een m 
ogelijkheid voor pitchertraining voor jullie hoor! 

Verlichting veld 
 

Zoals jullie misschien al hebben gelezen komt de 
verlichting voor het honkbalveld er echt aan! De 

vergunning is afgegeven, de masten en armaturen zijn 
besteld en over een paar weken worden de geulen 

gegraven! Er komt daarmee trainingsverlichting op het 
honkbalveld en een extra lamp op de slagkooi zodat we 

ook als de zomeravonden weer korter worden toch 

lekker kunnen blijven trainen.  

Jeugdcie zoekt 

versterking! 

 
Vind je het leuk om te helpen 

met de organisatie voor de 

jeugd  of speel je zelf bij de 

pupillen of aspiranten? Neem 

dan contact op, dan kijken we 

wat we samen kunnen 

bereiken. Alle hulp is  welkom, 

sluit je aan bij Cindy, Ramon, 

Eric en Krista 



Jeugdkamp 

 

Helaas....eind mei ...het jaarlijkse feest 

gaat ook dit jaar niet lukken maar niet 

getreurd, nu de sport steeds weer een 

beetje verder open gaat hopen we op 

17/18 juli het jeugdkamp door te kunnen 

laten gaan. Mocht dit onverhoopt toch niet 

kunnen dan zoeken we een datum aan het 

eind van de zomervakantie maar 

jeugdkamp Blue Birds 2021 zal er 

komen! 

  

Ieder lot is er één! 
 
Afgelopen jaar hebben jullie allemaal  
weer heel hard je best gedaan met de  
verkoop van de Grote Club Actie loten,  
langs de deuren en online. Dit heeft het  
mooie bedrag van  € 1059.40  opgebracht  
voor Blue Birds. Nogmaals iedereen bedankt voor de hulp en 
doe jij volgend jaar weer mee om onze 3 topverkopers Ilse, 
Pim en Pien te verslaan? 

Soms  ontstaat een initiatief  ineens. Dat gebeurde met de  
lockdown sportactie van Saskia, moeder van een jeugdlid 
van onze club. Zij heeft samen met SV den Hoorn en later 
ook  met de Delftse Rugby Club wekenlang sport verzorgd 
voor kinderen die nu even niet konden sporten! Namens 
Blue Birds heeft Ayla in weer en wind BaseBall5 verzorgt en 
met succes!  
Saskia we zijn trots op je en het initiatief dat je genomen 
hebt! 



      Open trainingen icm Delft Try Out 
 
 
Hoewel het op dit moment wat rustiger is op de velden hebben we bij Blue Birds 
een enorme toeloop van kinderen die graag willen meetrainen om te ontdekken of 
honk- en softbal ook hun sport is.  We hebben zoveel aanmeldingen gehad voor 
proeftrainingen via de website, vriendjes en vriendinnetjes en de actie van Delft Try 
out (via delft voor elkaar) dat we op dit moment een extra trainingsgroep op het 
veld hebben rondhuppelen op de donderdagavond vanaf half 6. Kinderen van 5 tot 12 
jaar trainen daar met veel plezier met onze trainingsstaf, Tom, Fleur, Eric en Anne.  
Wie weet winnen we ze voor onze sport ! 

Oefenwedstrijdjes,  teams  en competitie 2021 

 

Onze  dank aan de activiteitencommissie, Sandra en 

Vanessa, voor het organiseren van de 

oefenwedstrijdjes en het baseball5 toernooitje in 

maart en april. We zijn heel blij dat we konden spelen 

maar we missen de andere verenigingen wel 

inmiddels.  

Door de twijfelende start van het seizoen waarbij 

we de trainingshal niet konden gebruiken hebben we 

ook wat moeten schuiven bij de indeling van een paar 

teams want waar er rechts wat leden afvielen 

kwamen ze er links weer bij en dat heeft tot wat 

wisselingen geleid. We blijven immers proberen om 

voor iedereen de beste plek te vinden.   

Zoals het er nu naar uitziet starten de 

jeugdcompetities in het weekend van 12/13 juni.  

 

Duimen maar dus want we zijn er klaar voor!        



Slagmachines  
en verrijdbare kooien 

 
We zijn met een klein clubje  

vrijwilligers van Blue Birds en  
Hitmanics op zoek naar nieuwe 

verrijdbare slagkooien voor onze  
velden. We zijn de verschillende  

opties aan het uitwerken van kopen 
 in Europa, de USA of zelf maken. We 

hebben ervaring in het team om de 
juiste keuzes te maken dus in 2021 

hopen we de nieuwe slagkooien het 
veld op te kunnen rijden.  

  
En nu we toch bezig zijn om het voor 

alle leden nog leuker te maken bij Blue 
Birds, we zijn druk aan het uitzoeken 
welke slagmachines we willen kopen 

zodat we altijd de beschikking hebben 
over een slagmachine voor de honkbal ( 

bv in de slagtunnel) , eentje voor de 
softbal en nog een extra machine voor 

speciale ballen waarmee je bv ook hoge 
ballen kunt trainen of fieldballen of wat 

dan ook.   
We hopen jullie hiermee snel aan de 

slag te zien! 
  

Catchertrainingen honk & softbal 
 

Een lang gekoesterde wens is 
catchertraining voor onze softbal en 

honkbal jeugd. We zijn dan ook blij dat 
we jullie kunnen vertellen dat we iemand 
gevonden hebben die deze trainingen wil 

geven in de maand juni!  
Zijn naam is Joel Hernandez, en hij speelt 
net als Kevin in de hoofdklasse bij Storks. 

 
Verdere informatie volgt via de coaches. 

Woensdag 23 juni open dag  

en scholen toernooi 

 

Na het succes van afgelopen jaar houden we 

ook dit jaar weer een open dag voor 

iedereen die eens wil kennismaken met Blue 

Birds en honk en softbal. We zetten de 

slagmachine weer buiten en maken een veld 

vol stationnetjes.  

Op dezelfde middag organiseren we een 

open teams - scholentoernooi Baseball5.  

We hopen op mooi weer want dan leggen we 

de zeilen neer en pakken de brandslang erbij 

voor een fijn en nat sliding feest. We willen 

de dag graag afsluiten met  

een pannenkoeken tafel dus  

houd de datum vast vrij... 



Scholen toernooi  en Buurtsportvereniging  

de hele maand Juni! 

 

Ook dit jaar kun je diverse Blue Birds coaches weer vinden op de 

playgrounds en bij de buurtsportverenigingen.  Na het succes van 

afgelopen jaar doen ook de laatste buurtsportverenigingen dit jaar 

mee.  

Op 8 pleintjes wordt er de komende weken druk gespeeld.   

Maar je kunt ons niet alleen daar vinden ook op de scholen komen we 

langs! 

 

We hebben alle scholen in Delft uitgenodigd voor een scholen toernooi 

Baseball5 op woensdag 23 juni. 15 Scholen hebben zich aangemeld en 

zij krijgen van Blue Birds gratis clinics aan zo goed als alle klassen.  

 

Dus heb je ergens de komende weken gymles en denk je hé, die ken 

ik! Dat klopt! Help ons dan mee om nog meer kinderen enthousiast te 

maken voor onze sport en vereniging. Enne als het mag van je 

gymleraar dan ben je gelijk een helpende hand voor ons ;) 

  

en tot slot 

Op de agenda: 
 

 Start catchertrainingen  1 juni 
 Start pitchertrainingen honkbal  week van 31 mei 
 Scholen en buursport actie hele maand juni 

 Open dag en scholen toernooi  23 juni 
 Jeugdkamp 17/18 juli 

 


