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Bestuur
Voorzitter:

Jan Willem Haak 0294-262016/06-23880545

Vice Voorzitter:

Danny Bout 06-55783195

Penningmeester:

Josée van Erve 020-6933220/06-26036833

Secretaris:

Sylvia Moria 06-25365512

Wedstrijdsecretaris:

Sylvia Moria 06-25365512

Ledenzaken:

Sylvia Moria 06-25365512

Materiaal:

Guido Verbeek van Mourik
020-66598608/06-53555808

Kantinebeheer:

Daan Groot/Danny Bout

Kantine

06-36451583 (Alleen tijdens wedstrijddagen)

jeugdcommissie

Monique Idema/Stefan Carr
06-21537206/

Honkbal 1:

Arjan van Eck 06-19258241

Honkbal 2:

John Brooke 06-14686147

Softbal heren 1:

Maurice de Jong 020-6921352/06-18221876

Softbal heren 2 :

Greet Smit 06-21238274

Softbal dames 1:

Carla Spilker/Sylvia Kemmer
06-14784663/06-45638687

Softball dames 2:

-

Softbal Pupillen:

-

Softbal Aspiranten:

Evert de Vos/ Ingrid van Vorstenbos
06-21631928/06-13219041

Softbal Junioren:

Arnold Whitfield/ Sylvia Kemmer
06-14236431/06-45638687

Honkbal Beeball
Major::

-

Honkbal Pupillen 1:

Juan Alvarez
06-28023016

Honkbal Pupillen 2:

Stefan Carr/Veenhof
06-22658332

Honkbal Aspiranten1:

Hanneke de Bruijn
06-28843808

Honkbal Junioren :

Clarence York
06-83637449

REDACTIE

Gijs Mewe en Maurice de Jong
g_mewe@msn.com
mauriceldejong@hotmail.com

Deze maand in the new strike:












De Redactie
De voorzitter
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Verjaardagen
Pitcher/catcher training
De pen
Geen oude doos,
Maar nieuwe jacks

Van de Redactie:
De zaal trainingen zijn alweer in volle gang en er wordt fanatiek getraind voor het komende seizoen.
Er zijn spelers, speelsters weggegaan en nieuwe gekomen , er zijn ook voor verschillende teams nieuwe
coaches. We zien het seizoen 2013 met vertrouwen tegemoet.
Jullie weten het op volharding volgt overwinning , huh dit wisten jullie toch OVVO ?
Iedereen doe je best tijdens trainen, dan volgen de overwinningen tijdens de wedstrijden vanzelf
SUCCES!!!!!!!!!!!
Rest nog de vraag , ook dit seizoen hopen we weer de nodige ingestuurde wedstrijdverslagen en leuke info te
ontvangen van alle leden niet leden ouders supporters etc etc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

__________________________________________________________________________________________

Van de voorzitter
Beste leden
Op dit moment bekijkt de Rabo bank de lening zoals we die hebben voorgesteld tijdens de ledenvergadering.
Ze hebben in ieder geval positief gereageerd op ons verzoek. We verwachten binnen nu en twee weken de
toezegging. Hierna zal de een derde regeling met spoed naar ons verzoek gaan kijken. Dit is meer een
formaliteit. Alles bij elkaar zal het eerste deel van het seizoen de kantine worden gebouwd.
Verder wordt er op dit moment hard getraind door veel leden en hebben we volgende week op 14 februari een
teamleiders bijeenkomst. Op deze bijeenkomst kunnen de teamleiders met elkaar overleggen op welk, door
het bestuur aangegeven blokken, ze willen trainen. Met deze nieuwe manier wil het bestuur voorkomen, dat
alleen zij beslissen hoe en wanneer er getraind kan worden. Nu is het aan de teamleiders om er met elkaar uit
te komen. Er zullen alleen door het bestuur blokken worden aangegeven wanneer er softbal en of honkbal
getraind kan worden.
Ook zullen binnenkort de oefenwedstrijden weer gaan beginnen. We wensen iedereen veel plezier toe dit
seizoen.
Jan Willem Haak

Voor in de agenda:

Zaterdag 16 maart is NLdoet, ook wij gaan weer klussen.
-container schilderen -stroom aanleggen in de container
-verlichting in de dug-outs-dug-outs opruimen en inrichten
Vanaf 9.00 uur starten we met koffie en de verdeling van het werk. Gereedschap e.d. is welkom

De nieuwe leden van OVVO
even voorgesteld en bij deze veel plezier en succes!
Softbal jeugd:

Doris de Vries en Vivian Schouten

Honbal senioren:

Jorik Bloem

Honkbal jeugd:

Boris Brajovic, Jakub en Matej Holman,

________________________________________________________________________________

De voorlopige indelingen seizoen 2013
VOORLOPIGE INDELING HONK- EN SOFTBAL 2013
e

e

Honkbal 3 klasse C

Honkbal 4 klasse F

Almere ’90 2
Almere ’90 3
Ban Topa Future Stars
Boekaniers
DVH 2
HCAW 4
Hilversum Hurricanes
O.V.V.O. 1
Quick Amsterdam
Vatos

Amsterdam North Stars
AMVJ-US
DVH 3
Flags
Hoofddorp Pioniers 4
O.V.V.O. 2
Quick Amsterdam 2
Thamen 2

e

e

Honkbal junioren 1 klasse A

Honkbal aspiranten 3 klasse F

Almere ’90
Amsterdam Pirates 2
Bears
Blue Devils
DSS
Giants
Kinheim
O.V.V.O.

Almere 90 4
Amsterdam North Star
Amsterdam Pirates 4
DVH 2
Harriers
Hilversum Hurricanes
Odiz Frogs 2
O.V.V.O.
Quick Amsterdam
Tiw Survivors

e

e

Honkbal pupillen 2 klasse F

Honkbal pupillen 3 klasse F

Almere ’90 3
Amsterdam Pirates 2
HCAW 3
O.V.V.O. 1
Thamen
Tiw Survivors

Amsterdam North Stars
Amsterdam Pirates 5
Ban Topa Future Stars
Falcons
O.V.V.O. 2
Tiw survivors 2

e

e

Softbal dames 5 klasse E

Softbal heren 1 klasse

Amsterdam Pirates 4
DVH 4
O.V.V.O.
Quick Amsterdam 4
Thamen 4
Vatos

Alcmaria Victrix 1 (vr. 19.00 uur)
Alcmaria Victrix 2 (vr. 19.00 uur)
DVH (vr. 20.00 uur)
Flags (za. 15.00 uur)
Nieuwegein Diamonds 3 (ma 20.00 uur)
Odiz Frogs (vr. 19.30 uur)
O.V.V.O. 1 (vr. 19.00 uur)
RCH-Pinguins (vr. 19.30 uur)
Sparks Haarlem (vr. 19.15 uur)
Thamen (vr. 19.30 uur)

e

Softbal heren 2 klasse C
Amsterdam North Stars (ma. 19.30 uur)
AMVJ-US (wo. 19.30 uur)
Hoofddorp Pioniers 2 (wo. 19.30 uur)
O.V.V.O. 2 (wo. 19.00 uur)
Rooswijk (za. 18.00 uur)
Schoten (wo. 19.00 uur)
e

e

Softbal junioren 1 klasse

Softbal aspiranten 2 klasse B

Amsterdam Pirates 2
Badhoevedorp/Pirates 3
Hilversum Hurricans
Hoofddorp Pioniers
Kinheim 1
Kinheim 2
Knickenbockers
Olympia Haarlem
Onze Gezellen 2
O.V.V.O.
Sparks Haarlem

Almere 90 2
DSS 3
Odiz Frogs
Olympia Haarlem
Onze Gezellen
O.V.V.O.

________________________________________________________________________________

OEFENWEDSTRIJDEN 2013
10 maart
10 maart

14.00 uur
14.00 uur

WSB
Meteoor/Volewijckers

-

OVVO Honkbal
OVVO Honkbal 2 (vld volewijckers)

16 maart
16 maart
16 maart
16 maart
16 maart

13.00 uur
13.00 uur
12.00 uur
11.00 uur
tijd n.n.b.

Almere ’90
Odiz Frogs
Meteoor/Volewijckers
Storks
The Oriols Berchershoek

OVVO Honkbal aspiranten
OVVO Honkbal pupillen 1
OVVO HB pupillen 2(vld volewijckers)
OVVO Softbal aspiranten
OVVO Honkbal junioren

17 maart
17 maart
17 maart

14.00 uur
14.30 uur
14.00 uur

Flying Petrels
Hilversum Hurricans
Almere ’90

-

OVVO Honkbal 1
OVVO Honkbal 2
OVVO Softbal junioren

23 maart
12.00 uur
23 maart
10.00 uur
23 maart
10.00 uur
23 en 24 maart

Flying Petrels
Hoofddorp Pioniers
DSS
Toernooi HSV de Hazenkamp

OVVO Honkbal aspiranten
OVVO Honkbal pupillen 2
OVVO Honkbal pupillen 1
OVVO softbal heren 1

24 maart
24 maart
24 maart
24 maart
24 maart

14.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
10.30 uur

Robur ’58
Wassenaar
Almere ’90
Amsterdam Pirates
Toernooi Hengelo

-

OVVO Honkbal 1
OVVo honkbal 2
OVVO Softbal aspiranten
OVVO softbal junioren
OVVO honkbal junioren

25 maart

20.00 uur

Almere ’90 4

-

OVVO Softbal dames

27 maart

19.30 uur

OVVO softbal heren 2

-

Knickenbockers

29 maart

20.00 uur

Nieuwegein Diamonds

-

OVVO Softbal heren 1

30 maart
30 maart
30 maart
30 maart
30 maart

14.00 uur
12.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
10.30 uur

DVH
Sullivans
Amsterdam Pirates
Flying Petrels
Amsterdam Pirates

-

OVVO Honkbal 1
OVVO Honkbal aspiranten
OVVO honkbal pupillen 1
OVVO honkbal pupillen 2
OVVO Softbal aspiranten

31 maart
31 maart

12.00 uur

Roburg ’58 (3 kamp)
Badhoevedorp

-

OVVO honkbal junioren
OVVO softbal junioren

1 april

11.00 uur

OVVO honkbal 2(3 kamp)-Green Hearts en Domstad dodgers

3 april

19.30 uur

OVVO softbal heren 2

-

Almere ‘90

5 april
5 april

19.00 uur
19.30 uur

Odiz Frogs
OVVO softbal dames

-

OVVO softbal heren 1
Knickenbockers

6 april
6 april
6 april
6 april

18.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
11.00 uur

Vennep Flyers
Falcons
DVH
Vennep Flyers

-

OVVO honkbal 2
OVVO honkbal pupillen 2
OVVo softbal aspiranten
OVVO honkbal aspiranten

7 april
7 april
7 april
7 april

14.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
11.00 uur

OVVO honkbal 1
Alphians
Storks
Flying Petrels

-

Boekaniers (o.v.b.)
OVVO honkbal junioren
OVVO softbal junioren
OVVO honkbal pupillen 1

________________________________________________________________________________

CONTRIBUTIE 2013
Op de algemene leden vergadering van 10 december is door de leden goedgekeurd dat in 2013 een contributie
verhoging zal worden doorgevoerd.

Voor 2013 gelden de volgende bedragen
Tot en met 12 jaar
13 jaar t/m 15 jaar
16 jaar t/m 18 jaar
19 jaar t/m 20 jaar
Honkbal senioren vanaf 21
Softbal senioren vanaf 21
Niet spelende leden/Donateurs

€ 138,-€ 116,-€ 165,-€ 190,-€ 216,-€ 190,-€ 65,--

________________________________________________________________________________

Verjaardagen maand januari/februari

Juul Stahlie
Louise Mannel
Arjan van Eck
Lena Jager
Melle Wels
Josee van Erve
Milo Laurey
Luca Pastor

03 januari
08 januari
08 januari
11 januari
11 januari
20 januari
10 januari
25 januari

softbal aspiranten
softbal aspiranten
honkbal 1
softbal junioren
honkbal pupillen
penningmeester
honkbal 2
honkbal pupillen

Menno Gilhuis
Roberto Evangalista
Aisha Woearbanaran
Tom Jacobs
Casper Stokhuyzen
Loni Lammers
Mike Michoud
Carel Tuasuun

05 februari
05 februari
10 februari
11 februari
13 februari
15 februari
16 februari
25 februari

honkbal aspiranten
coach honkbal 1
softbal aspiranten
softbal heren 1
honkbal 2
softbal dames 1
honkbal 2
softbal heren 2

Namens de redactie van harte gefeliciteerd en nog vele jaren honk- en softbal plezier bij O.V.V.O.

Arjan Van Eck
In de pen
In de strike van december was te lezen dat Sylvia Moria graag wil weten hoe ik bij O.V.V.O ben gekomen en hoe
ik de afgelopen jaren heb ervaren.
Als ik er aan terug denk hoe ik bij O.V.V.O. ben gekomen is het eigenlijk best wel grappig dat ik juist van Sylvia
de ‘in de pen’ heb gekregen. Na wat zoekwerk ben ik namelijk mijn eerste e-mailtje aan O.V.V.O gericht aan
(jawel…) Sylvia tegengekomen (dd 26 juni 2006). Mijn honkbalroots liggen bij The Blokes in Veendam en ben
daar door een teamgenoot en oud-speler van O.V.V.O. en tijdens een toernooi in Hengelo voor het eerst met
O.V.V.O. in contactgekomen.
In 2006 ben ik voor mijn werk verhuisd naar Amsterdam en aangezien honkbal sinds mijn 10e jaar mijn passie is
ben ik direct opzoek gegaan naar een honkbalclub. Ik was het seizoen al begonnen bij The Blokes dus zocht ik in
eerste instantie een club om mee te trainen, mocht dit bevallen dan zou ik in het volgende seizoen
overstappen. Gezien de positieve verhalen en eigen ervaring is zoals zeggen de rest geschiedenis…
Wat me is opgevallen in al deze jaren spelen bij Heren 1 is dat er toch een redelijk verloop in spelers is geweest,
maar dat er ook elk jaar weer nieuwe spelers bijkomen. Hierin zie je de aantrekkingskracht cq bekendheid van
O.V.V.O. die ik voorheen niet kende. Dit komt natuurlijk door de grote geschiedenis van de club en ik hoop dat
we met z’n allen dit in de toekomst kunnen voortzetten.
Nadat aan het eind van seizoen 2011 een groot aantal spelers besloot te stoppen hebben we vanuit het team
een nieuwe groep samengesteld. Een team van leuke jongens en met kwaliteit om weer snel te promoveren
naar de 2e klasse. Helaas is dat op het laatst net niet gelukt maar ik denk dat we dit jaar zeker weer poging
gaan maken! Met praktisch hetzelfde team en coach gaan we met hard werken zeker een goede kans maken,
daar ben ik van overtuigd.
We zijn vorig jaar gestart met het idee dat uiteindelijk een nieuwe generatie spelers het stokje van ons gaat
overnemen, we proberen daarvoor een goede basis te leggen. Uiteindelijk is daarbij de doorstroming vanuit de
Junioren van belang. Sinds medio vorig jaar is Clarence York nauw betrokken bij de Junioren en zien we dat er
weer structuur komt in het team. Hopelijk gaan deze jongens zich dan ook ontwikkelen tot de nieuwe spelers
van Heren 1. Wellicht dat een aantal van deze jongens al komend seizoen mee gaat trainen met Heren 1 en
misschien ook een wedstrijd meespeelt….
Tot slot wil ik Sylvia bedanken voor al haar inzet van de afgelopen jaren! Ik merk, vanaf dag 1 en nu ook als
teamleider, dat zij het hele jaar bezig is met O.V.V.O.. Een vereniging kan niet bestaan zonder dit soort
toegewijde vrijwilligers, ik hoop dan ook van harte dat zo meteen met de nieuwe kantine er veel vrijwilligers
opstaan om deze club verder te bouwen.
Ik geef de pen door aan Clarence York met de vraag hoe zijn ervaring en verwachting is met de vereniging en
met de Junioren.

Bedankt Arjan

aan Clarence York coach/trainer van de junioren

Pitcher en catcher training
Vanaf woensdag 9 januari wordt wekelijks in de zaal van Groenhoven voor de honkbal pupillen, aspiranten en
junioren specialisten training gegeven. Op deze avonden trainen wij hard op de basics en plus voor de werpers
en catchers. De bedoeling is om de jeugdspelers een juiste basis mee te geven voor het seizoen en voor de
toekomst, maar dan moet de opkomst op de trainingen wel goed zijn.
In de december heeft de jeugdcommissie in overleg met de trainers/teamleiders van de desbetreffende
jeugdteams een lijst gemaakt, welke spelers naar de pitcher/catcher zouden komen. Helaas blijkt het in de
praktijk anders te zijn. Tot heden hebben wij een aantal spelers nog nooit op de training gezien en/of een
afmelding ontvangen. Volgens ons wordt vergeten dat je aan teamsport doet en dat wij onze vrije tijd opgeven
om onze ervaringen over te brengen tijdens deze trainingen. Dit doen wij nog steeds met veel plezier en liefde.
Wij weten zeker, dat je daar wat van kan leren. Het zou toch vreemd zijn, als wij ook zomaar weg zouden
blijven zonder ons af te melden.
Wij gaan er vanuit dat de volgende trainingen goed worden bezocht. Wij hebben er echt zin in en gaan er
vanuit dat jullie dat ook hebben. Een tip is. Wees tijdens de trainingen geconcentreerd en probeer de
oefeningen zo goed als mogelijk te doen. Dan weten wij zeker, dat je tijdens het seizoen gaat vlammen.
Probeer ook een aantal oefeningen thuis te doen. Daardoor word je echt beter.
De opkomst bij de honkbalpupillen was op de eerste en laatste training goed en de andere drie waren matig.
Gelukkig komen wel steeds dezelfde spelers op de trainingen en die zie je ook met de week beter worden.
- 18:00 - 19:00 Pupillen

9-jan

16-jan

23-jan

Melle Wels

P

A

Teun de Wit

P

A

Jumario Jubitana

P

A

A

Tom Veenhof

P

A

A

Faas Lemmens

P

Luca Pastoor

C

A

A

A

Arend Mookhoek

C

A

A

A

A

30-jan

30-jan

A

A
A

A

A
A
A

A

A

Bij de honkbalaspiranten is de opkomst redelijk tot goed en ook daar zie je spelers met de week beter worden.
Wat ons in deze groep is opgevallen, dat het allemaal werpers zijn of willen zijn. Tot nu toe zijn er geen
catchers op de training geweest. Jammer want dat zouden wij graag anders gezien hebben.
- 19:00 - 20:00 Aspiranten

9-jan

16-jan

23-jan

30-jan

6-feb

Pepijn van Vliet (afgemeld)

C

Menno Gilhuis

P

A

Cas de Wolf

P

A

A

A

David Grams

P

A

A

A

A

A

Tijn Weidner

P/C

A

A

A

A

Dimitri Kales

P/C

A

A

A

Freek Pals

P

A

Onno Smulders

C

Egidio Palcios (onbekend)

P/C

Mario Burg (onbekend)

C

A

A

A
A

A

A

Bij de junioren is de opkomst wisselvallig. De start was redelijk, maar de laatste twee trainingen werden matig
bezocht.

- 20:00 - 21:30 HB junioren

9-jan

16-jan

23-jan

30-jan

A

A

6-feb

Jacobs, Boy

P

Vorstermans, Rudolf

C

Tuijnenburg Muijs, Ricardo

C

A

Arend Meesters

P

A

Horst van der, Jary (afgezegd)

P

Harmelen van, Martin

C

A

A

Dissel van, Fabio

P

A

A

A

A

Idema, Max

P

A

A

A

A

Mewe, Jerry

C

A

A

A

Franken, Pepijn

C

A

A

A

A

A

A

A

A

Zoals je ziet, hebben wij de opkomst per jeugdteam van de afgelopen maand januari op lijsten bijgehouden.
Hieruit mag je zelf uit opmaken hoe wij er over zouden kunnen denken. Ons verzoek is. Kom naar de trainingen
en laat je team, de trainers, de club niet in de steek. Je wordt er alleen maar beter van.
Als je niet kan, meld je dan keurig af. Volgens ons hoort dat zo!

Clarence York en Maurice de Jong

De oude Doos
In de volgende New Strike komt weer een stukje over “de Oude Doos”.

Lang verwacht, maar hier is hij dan……
Het Nieuwe Jack

Voor de introductie prijs van € 75, - bestellen en betalen voor
21 februari 2013
Daarna wordt hij € 80, Leverbaar in de maten XS-3XL en YS-YXS
Dus stuur mij een mail met je maat
nangui@upcmail.nl
Maak € 75 over aan OVVO 4505898 o.v.v. je naam en jack

En

hem gelijk even op

bij Bensonuniforms

Groetjes Guido
ps. de meeste kennen mij wel en ik heb een L

