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Upcoming events: 

 

17 – 24 okt.         Herfstvakantie 

25 okt. - 25 nov.  WinterBlues 

  voor pupillen en aspiranten 

20 nov.            Eind seizoens feesten 

 middag beeball & pupillen 

 avond aspiranten & junioren  

Jan 2022  Seizoen 2022 van start! 

 



Onze kampioenen van dit jaar 

Softball aspiranten 

Softball pupillen 

Softbalaspiranten kampioen! 

De meiden van de softbalaspiranten zijn dit seizoen met groot machtsvertoon kampioen geworden. De hap die corona uit het 

seizoen nam, leek van geen invloed te zijn op de prestaties. Slechts één keer moesten de meiden de winst aan de tegenpartij 

laten. Voor het overige louter overwinningen, met soms wel heel merkwaardige punten. Zo speelde Evy het klaar om zowel op 

een bunt als op vier wijd een homerun te lopen. Debutant Sanne was om een bijzondere reden meer dan welkom: eindelijk kon 

het team het ‘go lefty!’-liedje zingen in de dug-out. En pupillen Eva en Maaike mochten alvast vlieguren maken en deden dat met 

verve, dus die hopen we volgend jaar zeker terug te zien op dit niveau! Verder dank aan Anouk en Ayla voor de coaching en 

training dit seizoen, het resultaat mag er wezen!  

Groet, 

 Marco 
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Jeugdkamp 2021 

Wat een jeugdkamp hebben we dit jaar gedraaid! Nog nooit hebben we zo’n korte voorbereidings tijd gehad. 

Door corona hebben we het traditionele mei moment voorbij moeten laten gaan en hebben we uiteindelijk toch in juli vlak 

voor de zomervakantie een kamp kunnen neerzetten waar gelukkig toch 73 kinderen bij konden zijn. En wat hebben we 

genoten met z’n allen en wat was de organisatie, die we een stuk kleiner moesten houden ivm de geldende maatregelen, 

stuk na afloop. Maar ook echt helemaal stuk   . 

 

De honk en softbal clinics werden dit jaar verzorgd door de dames van het nederlands Honkbal team. Vol enthouiasme 

gingen zij met onze deelnemers van 5 tot 16 jaar aan de slag. Helaas gooide de regen aan het eind van de middag wat roet 

in het eten maar gelukkig blijken we met Tom en Arvid twee uitstekende quizmasters in ons midden te hebben die spontaan 

een invulling konden geven totdat het avondeten arriveerde.  

Gelukkig werd het na het eten weer droog en konden we de avond en nacht in op naar de tweede dag. De organisatie is er 

nog niet over uit wie de avond- en nachtspellen leuker vonden ....de kinderen of het kader! 

 

Na een “rustige” nacht brak dag 2 aan. Iedereen weer (of nog) wakker en aan het ontbijt, klaar voor de sport en spel dag. 

Stormbaan, slingerbal en zwembadjes honkbal kwamen voorbij en iedereen heeft zich met zijn teams van de beste kant laten 

zien!  Bij de afsluiting een handige bidon mee naar huis en het zat er weer op..... Wij zijn inmiddels weer opgeladen voor de 

nieuwe editie voor komend jaar. 

 

Voordat jullie allemaal alle foto’s gaan bekijken willen we iedereen die geholpen heeft om ook deze last minute editie tot een 

succes te maken heel hartelijk bedanken! We hopen jullie volgend jaar allemaal weer  te mogen benaderen ;) 

 

Vele foto’s zijn gemaakt door Daniel en Sophie en zijn gered van een kapot SD kaartje. Deze zijn te bewonderen via de 

volgende link:     https://flic.kr/s/aHsmWWMqUu  

 

We wensen iedereen veel plezier met de foto’s en kon je er niet bij zijn dit jaar, dan zien we je er graag volgende keer bij!  

 

Tot volgend jaar!! 

 

 



Little league 
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1
e
 slagvrouw in de 1

e
 wedstrijd en 

gelijk het 1
e
 punt binnen; goed begin 

voor Eva ! 

Ook dit jaar zijn er weer Blue Birds 

spelers te bewonderen op de 

velden bij het NK little League 

Namens Blue Birds zijn Joran, Zeb, 

Max, Jasper en Eva van de partij. 

Waar de jeugdcommissie de 

afgelopen jaren zelf kwam kijken 

is dat dit jaar een stuk moeilijker 

geworden omdat alle teams op een 

andere lokatie het toernooi 

speelden. Gelukkig hebben we wel 

mooie foto’s om  te delen! 

Intermediates van The Bears Den Haag 

hebben een goed toernooi gespeeld. Het uit 

voor het merendeel pupillen team moesten 

het opnemen tegen oudere tegenstanders. 

1 wedstrijd werd gewonnen 2 nipt verloren 

waaronder tegen de latere winnaar 

Brabant United en 1 wedstrijd dik verloren. 

Al met al een toernooi waar de kids trots 

op mochten zijn.  

Zeb en zijn team hebben ongeslagen 

de halve finale gehaald. Helaas 

zijn ze daar uitgeschakeld. 

Desondanks was het weer een leuk 

toernooi met goede pitchbeurten en 

slagbeurten van Zeb 

Joran is met zijn team (Bears Seniors) 

kampioen van Nederland geworden.  

(Ps in dit team ook de twee oud 

BlueBirds spelers Tye en Lucas. 

In Amersfoort gingen 

de Littles dapper 

strijdend ten onder, 

maar wat een top 

toernooi hebben  ook 

zij gehad! 
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Ook dit jaar is er weer tijd en ruimte gereserveerd voor de 

WinterBlues. 

Deze trainingen zijn  er voor al onze pupillen en aspiranten.  

Dit jaar doen bijna 50 van de ruim 80 kinderen weer mee! 

Deze editie met trainers en spelers uit de hoodklasse en met  

assistentie van onze ROC stagieres onder leiding van Kevin van  

Veen die voor velen een bekende is van de honkbal 

pitchertrainingen. gestart! 

Na alle corona perikelen kan ook de 

TC2 opleiding dit jaar toch nog van 

start. 

Met de gelden van de 

sportakkoorden kunnen we deze 

opleiding gratis aanbieden  aan onze 

coaches en aan de coaches van onze 

buurverenigingen Catch en 

Birds.Namens Blue Birds nemen weer 

6 trainers/coaches deel. Daar zijn we 

trots op! 

Catchertraining met Joel Hernandez 

Afgelopen zomer hebben we 

de eerste sessies 

catchertrainingen gedraaid 

met Joel. 

Alle jongens en meiden die 

mee hebben gedaan waren 

afgepeigerd na afloop en  

hebben een hoop basic skills 

bijgeleerd. Volgend seizoen 

geven we hier een vervolg aan! 
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Wat een jaar hebben we gedraaid met onze wervings en 

promotie acties! 

Velen hebben ons inmiddels al een aantal malen zien 

staan bij het sportprogramma van Delft Try out. Met dit 

initiatief van Delft voor Elkaar kunnen basisschool 

leerlingen kennis maken met verschillende sporten en 

verenigingen. Ook bij ons zijn zo nieuwe leden 

ingestroomd.  

Maar....daarnaast en in opvolging van de Juni Baseball5 

maand van 2020 zijn we afgelopen seizoen een 

vergelijkbare actie gestart met niet alleen 

buurtsportvereningen maar ook Delfste basisscholen. In 

totaal hebben we samen met Ayla en Tom 8 

buurtsportverenigingen én 18 (!!!) basisscholen bezocht 

waar we alle gymlessen van groep 3 t/m 8 overgenomen 

hebben. 

Alle scholen hebben een basis les pakket ontvangen met 

filmpjes erbij van onze eigen majors zodat ze konden 

zien wat er allemaal mogelijk is en welke spelvormen er 

zijn.  

 

 

 

In het plan stond ook een scholen 

toernooi en open dag op het programma. 

Het scholentoernooi bleek nog niet veel 

animo voor maar de open dag was weer 

heel gezellig met diverse 

trainingsvormen, sliden en 

pannenkoeken!  Iets minder mooi  weer 

dan vorig jaar maar desalniettemin, wel 

gewoon heel gezellig.  Maar goed niet  op 

de zaken vooruit lopen natuurlijk dus na 

het uitdelen van het lespakket gingen wij 

in het echt los met soms wel 33 kinderen 

tegelijk in een kleine gymzaal. Voor ons 

en de gymdocenten ook even wennen  

 . Maar zodra de knuppels rond konden 

gaan was iedereen overtuigd! Enne dat 

hebben we gemerkt....we hebben 

instroom trainingen georganiseerd  met 

hulp van Sebastiaan , Tom en Eric deB, 

waarna de kinderen die langer wilden 

blijven ingestroomd zijn in de teams en 

bijna allemaal ook echt lid geworden zijn.  

 

 

 

Softbal & Baseball5   

Scholen  

actie 

Alles bij elkaar was de actie een groot 

succes, zo groot zelfs dat we op moeten 

passen dat we niemand tekort doen. We 

hebben er veel van geleerd met elkaar en 

weten nu zeker, ook al wisten we dat 

natuurlijk al,  onze sport  en club is voor 

velen leuk genoeg  om te spelen en om lid 

van te worden! 

OP deze plaats willen we nog wel een keer 

iedereen bedanken die heeft meegeholpen 

om een succes van deze actie te maken en 

ook iedereen die een stukje veld moest 

opofferen voor de extra trainingen die we 

hebben gegeven. Dank allemaal en geen 

zorgen, zo groot pakken we het niet gelijk 

nog een keer aan ;) 

 



We zoeken je!  

 

 

 

Kom jij de jeugdcie 

versterken? 
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De jeugdcommissie heeft  het het afgelopen jaar erg druk gehad met 

alle activiteiten die bijdragen tot een gezonde en brede 

jeugdafdeling van onze vereniging.  

We zijn daarom op zoek naar versterking.  

 

Graag zouden we enkele vrijwilligers verwelkomen die op kunnen 

treden als coordinator voor de honkbal pupillen en voor de Beeball. 

Je bent in deze rol aanspreekpunt voor de coaches en betrokken bij 

het verwelkomen en  informeren van nieuwe leden. Ervaring met 

honkbal is hiervoor geen must, enthousiasme wordt wel 

gewaardeerd! 

 

Ook zouden we graag een groepje trainers willen vormen die niet 

perse een eigen team willen draaien maar wel beschikbaar zijn voor 

een aantal instroom trainingen voor kinderen die onze sport eens 

willen uitproberen. Bouwen en groeien in en met de sport is ons 

motto! 

Pitchertrainingen Softbal Jeugd 

Zoals velen van jullie weten zijn we al 

lang op zoek naar een pitchertrainer 

voor de softbalsters. We hebben diverse 

initiatieven en trainsters gehad maar 

maar het is niet eenvoudig om mensen 

te vinden die genoeg tijd hebben om 

een structurele bijdrage te leveren aan 

de ontwikkeling van onze meiden. 

Heel blij zijn wij dat we Anne Ketelaar  

bereid hebben gevonden om onze 

meiden pitchertrainingen te komen  

geven! 

Anne speelt sinds dit jaar bij Blue Birds 

na jarenlang gespeeld en gegooid te 

hebben in de hoofdklasse. 

Fijn dat je onze meiden een stapje 

vooruit wilt helpen Anne! 

De pitchers van de pupillen en 

aspiranten krijgen snel een uitnodiging 

want we willen dit jaar nog starten! 



Steun onze sponsor acties voor nog meer leuke  

Blue Birds activiteiten! 

8 

Wissel je sponsor 

punten in, actie loopt 

nog tot 13 november 

Klik Blue Birds aan in ClubSupport bij gebruik 

van je Rabobank rekening. 

Actie loopt nog tot 25 oktober dus doe het snel! 

En tot slot, koop en verkoop nog een paar 

loten van de Grote Club Actie! Je hebt de 

hele maand november nog  

Wij gaan nu aan de slag met de voorbereidingen 

voor het seizoen 2022. Hopelijk een 

“normaal”seizoen met weer een hoop zon en 

mooie, leuke en spannende wedstrijden.  

 

Tot snel weer! 

 

Groetjes Cindy, Eric & Krista 


