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Nr.5 April 2012
Girorekening: 45 05 898
Internet:www. OVVO-Amsterdam.nl
Kamer van Koophandel: 34153612

Deze maand in the new
strike:

Bestuur
Voorzitter:

Jan Willem Haak 0294-262016/06-23880545

Vice Voorzitter:

Danny Bout 06-55783195

Penningmeester:

Josée van Erve 020-6933220/06-26036833

Secretaris:

Vacant

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
Voorzitter

Guido Verbeek van Mourik 06-53555808

Secretaris

Vacant (tijdelijk Sylvia Moria)

Leden

Maurice de Jong 0618221876
Gijs Mewe 0621340420
Paulinevan Rijnbach 0647084945

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/Sophia Ruurs 06-14784663

Softball dames 2:

Clyde Anches/Jerney Harbering 06-52718823

Softbal Pupillen:

-

Softbal Aspiranten:

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

Softbal Junioren:

Rene Veen/ Sylvia Kemmer
06-41611580

Honkbal Beeball
Major::

-

Honkbal Pupillen 1:

John Taylor/Juan Alvares

Honkbal Pupillen 2:

PatriciaPolderman/Johan de Mug
06-18294448

Honkbal Aspiranten1:

Guido Verbeek van Mourik / Monique Idema
06-53555808

Honkbal Aspiranten2:

Izachar Ogenio

Honkbal Junioren :

Frans en Johan de Mug
06-53907843/06-42090796

REDACTIE

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

-

Van de redactie
Jeugdtoernooi
KVvM toernooi
handschoen kwijt
Van het materiaal front
Veldbezetting trainingsavonden
Organisatie (jeugd)team
Basisregels team
Oefenwedstrijden HB Aspiranten 1
Verslag van een nieuwe speler HB 2
Vriendenclub van O.V.V.O.
Wedstrijdprogramma 2012 (tot 1
juni)
Playball baseball academy
Uit de oude Doos

Beste sportvrienden en vriendinnen,
Hoe aantrekkelijk het veld er ook uit ziet: NOG NIET BETREDEN.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan ons nieuwe honk- en softbalveld. Omdat dit veld
aangelegd wordt met grasmatten heeft het enige tijd nodig om te hechten aan de ondergrond.Als er
te snel op het veld getraind of gespeeld wordt, groeien de grasmatten niet goed vast. Met het
resultaat van een nieuw knollenveld i.p.v. een mooi en egaal honkbalveld.
Pas na de officiele oplevering van de gemeente, kunnen we van het veld gebruik maken.
Nog even wachten dus. Via de mail en op de website wordt bekend gemaakt wanneer het veld is
vrijgegeven!

________________________________________________________________________

Jeugdtoernooi OVVO
Door het gebrek aan vrijwilligers, ondanks de vele verzoeken, kan het jaarlijkse jeugdtoernooi tot
onze grote spijt niet door gaan.
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen : O.V.V.O.kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
Het valt ons erg tegen dat er zo weinig aanmeldingen zijn gekomen De kinderen zijn de dupe van
geworden van de afmelding en het komt ook niet zo mooi over naar de uitgenodigde teams.

Een alternatief is om het jeugdtoernooi in de zomerstop of aan het einde van het seizoen alsnog te
laten plaatsvinden. De organisatie zal het tijdig kenbaar maken op oa de website en we hopen dan op
voldoende vrijwilligers.
__________________________________________________________________________________

Het negende KVvM Toernooi
Hemelvaartsdag donderdag 17 mei 2012 bij O.V.V.O.
Op deze dag wordt het softbal slow-pitch toernooi gespeeld met teams samengesteld uit jeugd en
senioren met of zonder honk/softbal ervaring. Een mix van leden en oud-leden die O.V.V.O. een
warm hart toe dragen.
Ook dit jaar maken wij er weer een gezellig evenement van met een hapje en een drankje voor jong
en oud.
Na inschrijving worden de teams samengesteld van gelijkwaardig niveau
Ook inschrijven van een zelf samengesteld team is mogelijk. De voorwaarde: er moet enige binding
zijn met O.V.V.O.
Komt allen en betreed zelf het prachtige nieuw
aangelegde OVVO honk- en softbalveld.
Schrijf jullie tijdig en massaal in voor deze familiedag.

Meld je aan via
kvvm@live.nl
Ter afsluiting van het toernooi hebben wij een bbq met vlees van scharrelslagerij

CEES DE BOUTER

Graag de leeftijd van kinderen opgeven bij aanmelden.
Wil je ook even aangeven wanneer je vegetarisch eet, ivm de catering.
Inschrijfkosten deelname toernooi incl. bbq te voldoen op de dag zelf.

Volwassene 12.50 euro p.p.
Jeugd t/m 12 jaar 7,50 euro p.p.

KVvM wordt mede mogelijk gemaakt door:
Bloemenhandel André (Hoek Kruislaan t.o. de nieuwe Ooster) en slagerspeciaalzaak
CEES DE BOUTER (Hogeweg 60 te Amsterdam)
Heeft u nog vragen stuur ze naar bovenstaand emailadres of, raadpleeg voor de laatste KVvM toernooi info de OVVO website: www.ovvo-amsterdam.nl
De KVvM-toernooi commissie,
Nancy en Guido Verbeek van Mourik en Sophie Ruurs

Handschoen kwijt
Myrthe van Opzeeland heeft na de laatste training in de zaal haar softbalhandschoen vergeten.
Heeft iemand deze gevonden? Stuur even een mailtje naar de redactie. Kijk allemaal even in je tas of
je misschien de verkeerde handschoen hebt meegenomen naar huis.

Dit is tevens een herhaling van de vorige oproep van Maurice de Graaf. Hij heeft zijn handschoen ook
nog steeds niet terug.
________________________________________________________________________________

Van het Materiaal front
Pakken
Er is véél vraag waar de pakken blijven. Normaal gesproken duurt dit 6 tot 12 weken. Omdat ik dat
een te lang termijn vindt, ben ik op zoek gegaan naar een leverancier die sneller kan leveren. Ik heb
die gevonden.We gaan vanaf heden met een andere leverancier in zee.,
Binnenkort kan je via een link op de website direct een shirt broek of compleet pak bestellen. De
betaling zal dan plaats vinden met een ideal betaling. Vanaf het moment van betaling zal het +/- 3
weken duren dat het pak geleverd wordt.
Team materiaal
Tijdens de zaaltraining is er door de teams zeer slordig omgesprongen met het materiaal. Er zijn
spullen weggeraakt of in tassen van andere teams terecht gekomen. Willen jullie de spullen die in je
teamtas zijn terecht gekomen in de container leggen zodat ze weer bij de juiste teams terecht
komen. Wanneer er echt iets niet meer boven water komt, zal er nieuw geleverd gaan worden. Deze
spullen liggen nog in de opslag in Almere
Omdat we nog even zonder kantine en opslag zijn; zal eerst de container en de dugouts nieuw
ingericht worden. Pas dan kan er van de opslag naar Amsterdam gehaald worden.
Voor de verbouwing van de container zoeken we nog vrijwilligers.Zaterdag a.s. beginnen we om
10.00 uur, kom als je blieft even helpen.
Drie nieuwe artikelen
Vanwege de nieuwe start (kantine veld) hebben we de kat zoals vroeger(OVVO Cats) weer in het
leven geroepen. Hierdoor zijn de volgende artikelen ontstaan:
Witte broek in voor woensdag besteld € 29 incl. btw daarna € 29 excl. btw
Teambomber € 75,- incl. btw voor woensdag besteld daarna € 80,- incl. btw
Teamhoody € 40,- incl. btw voor woensdag besteld daarna € 45,- incl. btw

Veldbezetting trainingsavonden.
Wil je graag weten op welke dag(en) en tijd(en) jouw team traint: op de website staat het
trainingsschema. Van de aangegeven dagen en tijden kan niet worden afgeweken. Het verzoek is om
rekening te houden met je trainingstijden. Je wilt toch graag op tijd beginnen en de trainingstijden
volledig benutten. Indien er problemen zijn, kan contact worden opgenomen met het bestuur. Veel
succes en maak er een mooi seizoen van.

Organisatie (jeugd)team.
Veeg- en materiaaldienst
De coach of teamleider maakt voor het seizoen een schema veeg- en materiaaldienst voor de spelers.
In het schema geeft hij aan welke spelers in welke week veeg- en materiaaldienst hebben. Bij
thuiswedstrijden en trainingen wordt het veld geveegd en het materiaal opgeruimd. Bij
uitwedstrijden wordt het materiaal opgehaald en opgeruimd. Er kan onderling geruild worden, maar
geef dit door aan de coach of teamleider.
Als laatste controleert de coach/teamleider of de dug-out leeg is en bij thuiswedstrijden of het veld is
geveegd.
Vervoer
Voor het vervoer naar de uitwedstrijden wordt er door de coach of teamleider een rijrooster
samengesteld. Vertrek bij uitwedstrijden vanaf de parkeerplaats bij O.V.V.O. of op een ander
afgesproken plaats. Het vervoer gebeurt volgens het principe van rijden bij toerbeurt. Als dat een
probleem is, moet u zelf vervanging regelen. . Geef dit dan door aan de coach of teamleider.
O.V.V.O. vertrouwt er op dat u als ouders van de spelers/speelsters zorg dragen voor ,
voldoende vervoer bij uitwedstrijden.

Het is verstandig dat beide schema’s voor het seizoen worden gemaakt en worden gemaild naar alle
spelers. Hierdoor voorkom je verrassingen.
Kantinedienst
Voor de thuiswedstrijden zal door de coach of teamleider een schema worden gemaakt welke ouders
(bij jeugdteams) om toerbeurten kantinedienst draaien. De bedoeling is, dat de desbetreffende
ouders op het tijdstip van verzamelen aanwezig zijn om de kantine te bemannen. Indien er meerdere
teams gelijk thuis spelen, kan in onderling overleg afspraken worden gemaakt over de bezetting van
de kantine. De kantinedienst loopt tot uiterlijk een uur na afloop van de thuiswedstrijd.
De coach of teamleider wordt op korte termijn geïnformeerd wat precies de bedoeling is.

Basisregels team
Algemeen
Goede organisatie (door trainers/coaches en teambegeleiders)
Veiligheid
De KNBSB heeft het dragen van een tok(voor jongens) verplicht gesteld!
Dragen van helm bij slaan en honklopen verplicht.
Voor catchers is het dragen van een masker verplicht. Ook tijdens het losgooien tussen de inningen.
Materiaal





Iedere speler mag gebruik maken van het materiaal dat door de club beschikbaar wordt gesteld.
Wees zuinig met materiaal, dus niet gooien met materiaal anders dan ballen.
Houd het materiaal schoon.
Tijdens wedstrijden en trainingen materiaal op ruimen. De juiste plek hiervoor is de dug-out.
Na de training/wedstrijd moet alles opgeruimd worden in het materiaalhok.

Trainingen






Tijdens trainingen zijn trainingskleding, schoenen met noppen, tok en pet (beide voor jongens) verplicht.
De trainingen gaan altijd door.
Bij verhindering, altijd afbellen bij de coach of teamleider.
Materiaal, gebruikt tijdens de training, na afloop opruimen op de juiste plaats.
(Ver) weg, of foutgeslagen ballen worden altijd opgezocht/opgehaald.

Wedstrijden




Op tijd komen, vooral bij uitwedstrijden, heel belangrijk.
Bij verhindering, altijd afbellen en bijtijds (teamers is alleen hulpmiddelen).
Spelers dienen zelf op de hoogte te zijn, op welke dagen en tijden de wedstrijden plaatsvinden. Informatie wordt verstrekt door de coach en is daarnaast te vinden op de website.

























Er wordt een telefooncirkel opgesteld. Deze treedt alleen in werking als er zich speciale situaties voordoen. Bel de berichten altijd direct door. Is iemand niet thuis? Bel de volgende in de
lijn en probeer het later nog een keertje.
Een pak tijdens de wedstrijden is verplicht, inclusief een clubpet en voor de jongens een tok.
Wanneer deze zaken niet in orde zijn, kan je niet meespelen, dus zorg de avond voor de
wedstrijddag dat je uitrusting in orde is!
Het onder- en overshirt moeten in de broek gedragen worden.
Er worden door de spelers geen sieraden gedragen.
De telefoons staan tijdens de wedstrijden uit.
Er wordt op het veld en in de dug-out niet gerookt.
Er wordt niet met, het door de club ter beschikking gestelde, materiaal gegooid. Na een slagbeurt dient het materiaal op de daarvoor bestemde plek te worden teruggelegd.
Deze regel geldt uiteraard ook tijdens de trainingen.
In de dug-out bevinden zich alleen de spelers, de coaches en teamleider/scorer. Ouders, familieleden en overig publiek bekijken de wedstrijd vanaf bijvoorbeeld de tribune.
De spelers die niet in het veld zijn, zitten op de bank en houden hun aandacht bij het spel,
tenzij anders door de coach wordt beslist.
De spelers zijn loyaal t.o.v. elkaar, dus geen scheldpartijen naar elkaar en ook niet naar spelers van de tegenpartij.
De speler/speelster toont respect voor medespeler, tegenstander en scheidsrechter. Een onderdeel hiervan is achter de scheidsrechter en catcher langs naar je slagpositie lopen.
De coach bepaalt de regels tijdens wedstrijden en trainingen.
Let op! De scheidsrechter heeft altijd gelijk, dus protest van een speler is streng verboden.
Alleen de coach kan tegen een beslissing van de scheidsrechter protesteren.
De teamleider/scorer heeft de leiding in de dug-out. Als spelers dus iets anders willen doen
dan op de bank zitten, is hiervoor toestemming vereist van de teamleider!
Bij wangedrag van een speler vindt na afloop van de wedstrijd een gesprek plaats tussen speler en coach samen met de teamleider, na een tweede maal wangedrag worden de ouders
ingelicht en na een derde maal zal de speler voor een bepaalde tijd worden geschorst! Dit
geldt uiteraard ook tijdens trainingen.
Alle spelers hebben beurtelings veeg- en materiaaldienst. De volgorde wordt bepaald door
de coach.
Fout geslagen wedstrijdballen worden meteen opgezocht en opgehaald door degene die op
dat moment op de bank zitten.
Na afloop van de wedstrijd moeten de dug-outs en kleedkamers netjes achter gelaten worden, ook die van de tegenpartij.
Na afloop van de wedstrijd moet het veld netjes achtergelaten worden: egaliseren van het
veld, opvullen van eventuele gaten met gravel, ‘losse’ honken opruimen in het materiaalhok.

Oefenwedstrijden Honkbal Aspiranten 1.

De eerste oefenwedstrijden, zoals hierboven de hb asp 1 tegen Flying Petrels, zijn alweer gespeeld.
Wij hopen dat iedereen er met frisse wil er weer tegen aan is gegaan.
Misschien zijn er spelers of speelsters die het leuk vinden om een wedstrijdverslag te maken. Prima
stuur dan een mailtje naar de redactie van dit magazine g_mewe@msn.com. Ook foto’s zijn
natuurlijk van harte welkom.

foto's bij Edwin v/d Horst
___________________________________________________________________

Het verslag van een nieuwe speler van de honkbal heren 2
Honkbal OVVO
The New Guy

Proloog
Augustus 2011
Na meer dan 25 jaar voetbal en cricket ga ik een andere sport beoefenen. Na wat zoekwerk en mailen
kan ik langskomen bij de laatste wedstrijd van het seizoen van OVVO 2.
Ik kwam aan op een wat aftands honkbalveld, midden tussen van de voetbalclubs waar ik jaren
gespeeld had. Ik stel me voor en krijg meteen een handschoen aangeboden om een balletje mee te
gooien. Niet zenuwachtig worden, gewoon rechtdoor gooien. Het voelt als een sollicitatiegesprek. Als
ik niet perfect ingooi, dan heb ik hier niets te zoeken. Onzin natuurlijk, maar ik vind het belangrijk. Ik
wil namelijk honkbal spelen. Graag zelfs.

Na een uurtje kijken moet ik weer weg. Ik heb niet veel gezien, maar ik weet genoeg. Ik wil hier bij
horen. Ik wil op de bank zitten en slap ouwehoeren over honkbal en het leven. Ik wil af en toe eens
proberen te slaan en als het kan een hit pakken. Ik verlaat het veld en besluit hoe ik mijn weekenden
volgende zomer in ga delen: een nieuwe sport, een nieuwe club en een nieuw team. Ik kan niet
wachten
1 - Training
We starten vroeg met trainen. De eerste zondag van februari staan we met 14 man in een sporthal.
Heerlijk dat er naast zoveel plezier ook fanatisme in het team zit. Precies wat ik als beginner nodig
heb. We doen altijd een goede warming up en er wordt extra aandacht besteed aan de enkels ten
behoeve van de stabiliteit.
Ik merk meteen dat ik wel iets kan met een bal. Al die jaren cricket hebben bij elkaar opgeteld een
positief effect. Ik heb altijd met blote handen gevangen, dus met een handschoen is een
eitje...meestal. Slaan is wel even wennen, want de techniek is compleet anders. Maar de ballen die
laag in de zone komen zie ik iets beter en raak ik soms zelfs goed. Misschien dat die paar jaar golf ook
nog ergens goed voor zijn geweest? Soms lijkt het of ik beter een 9 Iron had kunnen pakken.
Naar buiten
Al die warming ups waren goed voor het lichaam de enkels, maar het helpt niets wanneer je een bal
op je duim krijgt en die breekt in de eerste buitentraining van het seizoen. Het overkwam een
teamgenoot, maar hij kondigde doodleuk aan dat hij volgende week weer aanwezig zou zijn. Er is
niets mis met onze spirit in ieder geval.
Het is heerlijk om op het veld te staan. We zijn met wat leden van Survivors en hebben genoeg man
om te roteren in het outfield, infield en aan bat. In mijn eerste At Bat OOIT maak ik meteen kennis
met een goede Curveball. Ik zie de bal naar mijn hoofd vliegen en duik onder het gras. Maar ik was de
enige die dat zag aankomen, want de bal draait langzaam naar binnen en pakt bijna lui de binnenkant
van de plaat. STRIKE! Niet iedereen kan zijn lach goed inhouden, ik ook niet. Dit ging natuurlijk niet
meer goed aflopen. Ik werd ge-jammed. Resultaat: mijn eerste uit, pijn aan mijn hand en even geen
zelfvertrouwen.
In het veld gebeurde er niet veel. Alhoewel ik het wel voor elkaar kreeg om een simpel dubbelspel
naar de knoppen te helpen. Niet omdat ik niet kan gooien, maar omdat ik vergat om naar hhonk te
lopen. Het levert geen run tegen op, maar het doet toch even pijn. De automatismen die ik bij mijn
andere sporten bezat, zijn er niet bij honkbal.
Mijn tweede At Bat was tegen een andere pitcher. Fijn voor mij. Ik zie de bal iets beter maar ik raak ze
nog niet goed. Een paar ballen gaan ondanks een goede swing tegen de achtervanger. Ik voel dat er
iets in zit en de volgende bal is het raak. Met een flinke dosis geluk sla ik de bal over het tweede
honk. Een duidelijke bloop Single. “Vintage Derek Jeter” roep ik maar, dolgelukkig met mijn eerste hit
in een trainingspotje tegen teamgenoten. Mijn moment of fame duurt niet lang. Bij een infield pop
up vergeet ik de regels en zet een sprint in naar het tweede honk. Pas halverwege bedenk ik me dat
de bal gevangen gaat worden en draai ik om. Ik probeer er nog wat van te maken met een head first
sliding, maar ik ben te laat. Conclusie: met het sportgevoel zit het wel goed, met het echte
honkbalgevoel een stuk minder. Wat moet ik doen in welke situatie? Ik heb nog vier oefenwedstrijden
om dat te leren.

Oefenwedstrijd
In de eerste oefenwedstrijd tegen een echte tegenstander (Knicks uit Soest) word ik meteen voor de
leeuwen geworpen. Ik sla op nummer 9, maar in de eerste inning kom ik aan slag met mensen op de
honken en 2 uit. Ik roep nog dat ik niet het laatste uitje wil Veel belangrijker: met het plezier zit het in
ieder geval goed.
zijn. Ondanks dat het nergens om gaat ben ik toch zenuwachtig. De werper is vrij snel, maar ik zie de
ballen wel aankomen. Ik laat er eerst twee gaan (1-1) maar probeer mijn eerste swing op de derde
bal. Ik maak contact...foul. Twee slag! Nu moet ik de zone beschermen en ik zie de bui al hangen. De
volgende bal is wat hoog en aan de buitenkant. Weer maak ik contact. Op ooghoogte zie ik de bal
wegvliegen. Recht op de eerste honkman af, althans daar had hij gestaan als hij niet een renner op
het eerste honk vasthield. De bal gaat het rechtsveld in. Een two-out-RBI-hit! Door een error bij het
gooien kan ik ook nog doorstomen naar het tweede honk. Een perfect plekje om trots even om me
heen te kijken. Even later maak ik weer een fout tijdens het lopen op de honken en ben ik alsnog de
derde uit van de inning. Maar op deze manier is dat een stuk beter te verdragen.
Na een training en een oefenwedstrijd sta ik op 5 At Bats op 0.600. Niet slecht! Maar ik heb ook al
twee domme fouten gemaakt op de honken. En in het veld kan alles veel beter. Nog 3
oefenwedstrijden om wat automatismen te creeren die ik nog nooit heb gehad.
Dit verslag is gemaakt door een nieuw lid van ovvo ik hoop dat er meerdere van deze verslagen
komen voor the new strike

_______________________________________________________________________________

VRIENDENCLUB VAN OVVO
In het eerste jaar hebben wij al 32 aanmelding ontvangen.
De volgende leden zijn lid van de “vriendenclub van OVVO”.
Danny Bout
Guido Verbeek van Mourik
Jan Willem Haak
Evert de Vos
Rens vd Burg
Nils Eeltink
Jans Hendrikse
Barry Wels
Gijs Mewe
Daan de Groot
Ralph
Fam Smit
Corrie
Edwin de Jong
Edsel en Daan Martis
Erik Holt

Maurits van Tienen
Harry Beks
Maurice de Jong
Simon Deun
Arjan van Eck
Job vd Meer
Erica Moria
Sophie Ruurs
José van Erve
Wim Eeltink
Huib van Werch
Rinus en Rob Gerritsen
SJW Maas
Tom Jacobs
Cas de Wolf
Mark Visser

Hiervan hebben helaas een aantal aangemelde leden nog niet het beloofde bedrag
overgemaakt. Natuurlijk zouden we het fijn vinden als dat alsnog gebeurd. De
vriendenclub kan het geld goed gebruiken voor de projecten. Het is de bedoeling dat er
elk jaar voor een andere activiteit binnen de club wordt gekozen.
Op dit moment hebben wij € 1150,-- in kas.
De aangemelde leden kunnen voor dit seizoen weer € 50,-- doneren.
Wij als organisatoren van de vriendenclub van OVVO zijn natuurlijk nog steeds op zoek
naar nog meer nieuwe leden.

BEHEER VRIENDENCLUB OVVO
Bij deze vrienden kunt u zich aanmelden
Hoofdvriend: Danny Bout ( HB en SB Sen)
Vriend: Guido Verbeek van Mourik ( HB Jeugd algemeen)
Vriend(in): ( zoeken we nog uit de SB Dames !! Wie?)
(Het bedrag dat u wil doneren kan via de bank gestort worden op bankrekeningnummer
752023977 t.n.v. D.Bout, ING bank te Amsterdam o.v.v. OVVO vriend of contant
betaald worden aan een van de bovenstaande vrienden)
______________________________________________________________________

WEDSTRIJDPROGRAMMA 2012
woensdag 11 april 2012
S15D-003
19.00 OVVO SBD2
S22B-058
20:00 Almere '90-2

Amsterdam Pirates-4
OVVO SBH2

-

vrijdag 13 april 2012
S21B-029
19.00 OVVO SBH1

Alcmaria Victrix

-

zaterdag 14 april 2012
H31A-008
13:00
H43F-001
12:30
H53E-003
10:00
H53F-005
10:00
S42B-003
12:00

Caribe
Meteoor/Volewijckers
OVVO HBP2
Onze Gezellen-4
OVVO SBA

OVVO HBJ
OVVO HBA2
Ban-Topa Future Stars
OVVO HBP1
DSS

-

zondag 15 april 2012
H13C-034
H15B-033
H42B-002
S31B-003

Quick Amsterdam
OVVO HB2
OVVO HBA1
Vennep Flags

OVVO HB1
Hoofddorp Pioniers-5
Almere '90-3
OVVO SBJ

-

OVVO SBD1

-

14:00
14:00
10:00
11:00

maandag 16 april 2012
S15D-004
18:30 DVH-3

donderdag 19 april 2012
S22B-007
19:00 DVH-2

OVVO SBH2

-

vrijdag 20 april 2012
S15D-087
18:30 Ban-Topa Future Stars-2
S21B-005
19.00 OVVO SBH1

OVVO SBD1
Odiz Frogs

-

zaterdag 21 april 2012
H42B-009
10:00 DVH
H43F-051
14:00 Kinheim-3
H53F-007
10:00 OVVO HBP1

OVVO HBA1
OVVO HBA2
DSS-4

-

zondag 22 april 2012
H13C-011
H15B-040
H31A-014
H53E-008
S42B-008

OVVO HB1
Quick Amsterdam-3
TIW/Survivors
OVVO HBP2
OVVO SBA

-

maandag 23 april 2012
S15D-013
19:00 Quick Amsterdam-4

OVVO SBD1

-

woensdag 25 april 2012
S15D-014
19.00 OVVO SBD2

Amsterdam Pirates-3

-

Zuidvogels

-

vrijdag 27 april 2012
S21B-045
19.00 OVVO SBH1

Thamen

-

zaterdag 28 april 2012
H43F-011
14:00 Thamen-3
H53E-014
10:00 OVVO HBP2

OVVO HBA2
Amsterdam Pirates-6

-

12:00 OVVO SBA

Vennep Flyers

-

zondag 29 april 2012
H13C-015
14:00 OVVO HB1
H15B-014
10:00 OVVO HB2

Zuidvogels-2
Badhoevedorp

-

OVVO HBJ
OVVO HBA1
OVVO HBP1
OVVO SBJ

-

Quick Amsterdam-3
Alcmaria Victrix-2

-

OVVO SBH2

-

OVVO HBA1
Hoofddorp Pioniers-3

-

OVVO HBP2
Meteoor

-

S22B-011

S42B-014

H31A-017
H42B-058
H53F-014
S31B-008

14:30
12:30
16:00
14:00
12:00

Almere '90-2
OVVO HB2
OVVO HBJ
RCH-Pinguins
DVH

19.00 OVVO SBH2

9:30
10:00
14:00
12:00

Cromtigers
Urbanus
Hoofddorp Pioniers-6
Zuidvogels

woensdag 2 mei 2012
S15D-019
19.00 OVVO SBD1
S21B-013
19.00 OVVO SBH1
S22B-063

19:30 DVH-2

zaterdag 5 mei 2012
H42B-018
10:00 Odiz Frogs
H43F-016
13:00 OVVO HBA2
H53E-017
H53F-018

14:00 Hoofddorp Pioniers-5
10:00 OVVO HBP1

zondag 6 mei 2012
H13C-018
H15B-023
H31A-025
S31B-027

OVVO HB1
Thamen-3
Schiedam
OVVO SBJ

-

dinsdag 8 mei 2012
S15D-022
19:30 AMVJ-US

OVVO SBD1

-

woensdag 9 mei 2012
S22B-020
19:30 OVVO SBH2

TIW/Survivors

-

Badhoevedorp/Pirates-2

-

OVVO SBD2

-

OVVO SBH1

-

OVVO HBA2
DSS-3

-

OVVO HBP1
Kinheim-2

-

zondag 13 mei 2012
H13C-024
14:00 OVVO HB1
H42B-024
10:00 OVVO HBA1

VATOS
Thamen-2

-

maandag 14 mei 2012
S15D-026
19:30 Thamen-2

OVVO SBD2

-

woensdag 16 mei 2012
S22B-021
19:30 OVVO SBH2

AMVJ-US

-

OVVO SBJ

-

vrijdag 18 mei 2012
H31A-035
19:30 RCH-Pinguins
S21B-021
19:30 RCH-Pinguins

OVVO HBJ
OVVO SBH1

-

zaterdag 19 mei 2012
H15B-026
18:00 Vennep Flyers-2
H42B-027
10:30 TIW/Survivors

OVVO HB2
OVVO HBA1

-

Onze Gezellen-2

-

DVH

-

OVVO HBP2
Olympia Haarlem
Vennep Flags
OVVO SBA

-

S31B-035

13:00
11:00
14:30
10:30

Vennep Flyers
OVVO HB2
OVVO HBJ
Thamen

19:00 OVVO SBJ

vrijdag 11 mei 2012
S15D-017
19:00 Ban-Topa Future Stars-2
S21B-017

21:00 Thamen

zaterdag 12 mei 2012
H43F-021
14:00 Quick Amsterdam
H53E-025
10:00 OVVO HBP2
H53F-023
S42B-025

S31B-013

14:00 Kinheim-3
12:00 OVVO SBA

19:00 DSS/THB

donderdag 17 mei 2012
KVVM Toernooi

H43F-026

10:00 OVVO HBA2

zondag 20 mei 2012
H13C-053
14:00 OVVO HB1
H53E-026
H53F-029/074
S31B-018
S42B-026

12:00
09.30
10.00
13:00

Badhoevedorp
OVVO HBP1
OVVO SBJ
TIW/Survivors

-

maandag 21 mei 2012
S15D-030

19:30 OVVO SBD1

Amsterdam Pirates-4

-

S22B-014

19:00 Volewijckers

OVVO SBH2

-

dubbel bij ovvo

woensdag 23 mei 2012
S15D-025

19:30 OVVO SBD2

DVH-3

-

S22B-077

19:30 OVVO SBH2

AMVJ-US

-

RCH-Pinguins
OVVO SBH2

-

vrijdag 25 mei 2012
S21B-049
19:30 OVVO SBH1
S22B-028
19:30 Badhoevedorp
zaterdag 26 mei 2012
H53F-059

10:00 OVVO HBP1

Hoofddorp Pioniers-6

-

S42B-017

10:00 Thamen

OVVO SBA

-

H13C-046

15:00 OVVO HB1

Vennep Flyers

-

H43F-061

10:00 Hoofddorp Pioniers-3

OVVO HBA2

-

zondag 27 mei 2012

maandag 28 mei 2012
H15B-047

11:00 OVVO HB2

Boekaniers-2

-

H31A-003
S15D-035

14:30 OVVO HBJ
19:00 Quick Amsterdam-4

Kinheim
OVVO SBD2

-

Thamen-2
Almere '90-2

-

woensdag 30 mei 2012
S15D-031
19:30 OVVO SBD1
S22B-030
19:30 OVVO SBH2

vrijdag 1 juni 2012 (in de volgende New Strike komt het vervolg van de competitiewedstrijden)

Wie wordt er dit seizoen 2012 kampioen?

_______________________________________________________________________

Playball baseball academy
Van 22 t/m 27 juli word er weer het jaarlijkse "playball"gehouden. Er zijn voor aspiranten en junioren
nog enkele plaatsen vrij dus heb je zin om in de zomerstop getraind te worden door nationale en
internationale trainers ga naar "www.playballeurope.com"

_____________________________________________________________________

Uit de oude doos
Een stukje over Han Urbanus een van de beste honkballers die ooit heeft gespeeld bij, jawel, O.V.V.O.
Op de foto zie je vlnr Han Urbanus(opa) Nick Urbanus (kleinzoon) Charles Jr. Urbanus (zoon). Ook
Charles Jr. heeft bij O.V.V.O. gespeeld. Nick speelt op dit moment bij de the Texas Rangers MLB.

Han Urbanus
De legendarische Nederlandse honkballer Johannes Hendrikus (Han) Urbanus.

‘Van de manier waarop hij gooide klopte feitelijk niets.’


Gooit Rechts



Geboren 22 juni , 1927 in Rotterdam

Han Urbanus is lid van de Nederlandse Baseball Hall of Fame . Hij is de broer van Charles Urbanus Sr ,
de vader van Charles Urbanus Jr, Marian Urbanus (overleden) en Johan Urbanus en de grootvader
van Nick Urbanus .

Urbanus debuteerde in 1942 in de (senior) Nederlandse competities op 15-jarige leeftijd bij O.V.V.O..
Hij gooide in 8 jaar meer dan 150 opeenvolgende volledige games. Hij was de eerste Nederlandse
(Europeaan) speler die een maand bij een proforganisatie in de VS mocht meetrainen. Toen hij voor
het eerst met de Giants trainde, had hij alleen een fastball en een self-taught curveball. Tien jaar
dacht hij aardig op de hoogte te zijn van de techniek van een pitcher. In Nederland was men er
steeds vanuit gegaan dat de afzet bij de worp in contact met de werpplaat moest blijven. Urbanus
leerde anders. Tijdens de training leerde hij een curveball van Sal Maglie en ontwikkelde hij ook een
change-up. Hij zette na terugkeer in eigen land de ontwikkeling binnen zijn sport op zijn kop. In het
televisieloze tijdperk was Urbanus, die het walhalla van zijn sport had bezocht, beladen met nieuwe
kennis teruggekeerd. Door deze extra inspanning was in 1952 te zien wat hij had geleerd. Hij gooide
een no-hitter, twee een-hitters en 12 strikeouts gemiddeld per wedstrijd. Hiermee hielp hij OVVO
met de Hoofdklasse titel. Het was één van de vijf titels O.V.V.O. won met Urbanus.
In 1953 ontketende een zekere Balink een actie voor de slachtoffers van de watersnoodramp. Balink
steunde de pioniersdrift binnen de Nederlandse bond en was bevriend met de president van de New
York Giants. Urbanus werd zijn ambassadeur die kris kras door de Verenigde Staten reisde. De inzamelingsactie was een groot succes. Urbanus mocht als beloning nog eens twee maanden bij de Gants
verblijven. De New York Giants bod in 1953 Urbanus een contract aan, maar hij koos ervoor om terug
te keren naar Nederland om zijn studie als accountant (zijn carrière stond op de eerste plaats ook
omdat je weinig geld in Amerika met honkbal kon verdienen) af te maken en te trouwen.
Van 1953-1955 werd Urbanus uitgeroepen tot beste werper in de Hoofdklasse en kreeg hiervoor de
Balink prijs. Hij won in 1957-1958 opnieuw de prijs. Het zou 50 jaar duren voordat zijn record voor
beste werper awards wordt gebroken door een andere werper (Rob Cordemans). Urbanus werd in
1954-1955 ook uitgeroepen tot MVP en kreeg deze prijs opnieuw in 1961.
Urbanus hielp het Nederlands team en won in 1956 het eerste grote evenement EK. Hij pakte twee
van hun vier overwinningen en outdueled Italië Giulio Glorioso met een 5-hit 2-run inspanning in de
Nederlandse overwinning op het land dat zou ontstaan als hun top rivaal in de Europese Kampioenschappen.
In 1959 had Urbanus in de Hoofdklasse een slag gemiddelde van 0.348. Hieruit blijkt dat hij ook een
goede slagman was.
Urbanus gooide vijf No-Hitters in de Hoofdklasse - een in 1953, twee in 1954, een in 1955, een in
1956 en een in 1961. Hij had hoofdklasse records voor no-hitters in een seizoen (1954) en shutouts in
een jaar (7 in 1955). Urbanus had in 1955 213 strike-outs. Hij was de enige Nederlandse speler die
vier decennia speelde . Hij slot in 1970 zijn carrière af. Hij gooide bij O.V.V.O. 24 seizoenen in de
Hoofdklasse, wat een record was. Dit records werd later overgenomen door Rene Rijst. Hij speelde in
2008 zijn 27ste Hoofdklasse seizoen.

De beste worp van Urbanus werd de ‘sinker’, waarbij de bal naar beneden en naar binnen buigt, zodat slagmensen als zij de bal al raakten, vaak contact maakten met het dunne gedeelte van de knuppel. Deze zwak geslagen bal was dan een eenvoudige prooi voor de binnenvelders.

HALL OF FAME van de KNBSB
Sedert 1983 bestaat er in onze sportwereld een eregalerij voor honkbal en softbal. De eerste in Europa. Voor deze ere-galerij komen alleen mannen en vrouwen in aanmerking, die in de Nederlandse
historie van deze sporten een markante rol hebben gespeeld. De volgende oud OVVO spelers staan in
deze galerij.

Charles sr. Urbanus
Gekozen in Hall of Fame op : 3 mei 1984
Charles was gedurende 25 jaar één van de steunpilaren van OVVO, in
welke club hij 6 maal landskampioen werd. 12 jaar speelde hij als international. Na een coach opleiding aan het springfield College, was
hij 19 coach. Hij bracht het tot Coach-manager van Orange.
Charles jr. Urbanus
Gekozen in Hall of Fame op : 1 juli 1997
Hij heeft ruim vijftien jaar als speler (werper) op indrukwekkende
wijze zijn stempel op het Nederlandse honkbal gedrukt. Hij speelde
meer dan 100 interlandwedstrijden en kreeg een reeks van landelijke
onderscheidingen: - beste slagman - beste werper - meest waardevolle speler Hij speelde vele wedstrijden met succes bij wereldkampioenschappen (5), Europese kampioenschappen (6), Haarlemse Honkbalweken (7), de Intercontinental Cup (1) en het World Port Tournament
(1). Voor de competitie speelde hij jaren voor OVVO en later voor
Amstel Tijgers (1976 een afsplitsing van OVVO). Tegenwoordig coacht
hij het eerst honkbalteam van de hoofdklasse club Amsterdam
Pirates.
Han Urbanus
Gekozen in Hall of Fame op : 3 mei 1984
Hij was een van de beste all-round honkballers: 5 x de gouden balink
medaille als Beste werper 1 x de zilveren medaille 1 x goud als Beste
Slagman 1 x goud als meest waardevolle speler Als werper en voornaamste troef bij vijf landstitels van OVVO in successie.

