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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

Stefan Carr
Monique Idema

Woord van redactie.
Jeugdcommissie (her)opgericht.
Wedstrijdverslag softball jun.
Wedstrijd OVVO sb heren 1 vs
Nederlands softbalteam.
OVVO geschiedenis in beeld.
Kleding tijdens trainingen.
Ouders in de dug-out.

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

Levering kleding.
3e deel nieuweling OVVO.
Jarigen deze maand en nieuwe
leden.
Noodoproepje.

Woord van de redactie
Nou, het eerste deel van het seizoen zit er al weer op, de meesten gaan op vakantie en sommigen
blijven lekker thuis.
In de zomerstop zijn er geen wedstrijden en trainingen. Als je zin hebt om door te gaan met een
balletje slaan, dan kan dat natuurlijk. Je kunt dat met elkaar afspreken.
Als je het ons laat weten, is het misschien mogelijk om wat te organiseren; trainingen of beetje
aanrommelen alleen. Onthoudt wel dat we na de zomerstop weer wedstrijden op het veld moeten
spelen. Dus maak na af loop de dug-out schoon en veeg het veld.
Wij zien wel wie er zin in heeft.
Of er in augustus een strike uitkomt, is niet waarschijnlijk. Bewaar je vakantie verhalen voor de
eerste editie na de zomer!
Blijft over om alle leden van OVVO een fijne vakantie toe te wensen en tot na de zomerstop.
De Redactie

Jeugdcommissie opgericht
Op de vooravond van de zomerstop is een kersverse jeugdcommissie opgericht. De aanleiding was
een oproep van het bestuur: de jeugdteams hebben meer aandacht nodig dan het bestuur ze kan
geven en de onderlinge band kan sterker. Twee ouders hebben de uitdaging opgepakt om daar werk
van te maken en na een oproep aan de coaches en teamleiders van de zeven jeugdteams voor een
eerste bijeenkomst zijn we van start gegaan.
Vrijwel alles moet nog gebeuren, maar we hebben plannen genoeg. Eerst willen we zorgen dat er een
groep is met een vertegenwoordiger namens ieder van de jeugdteams. We willen uitwisselen om van
elkaar te leren en elkaar te versterken. We willen de gezamenlijke belangen van de jeugdteams
behartigen en vertegenwoordigen richting het bestuur. We willen een structuur opzetten waarmee
het makkelijker wordt om taken te verdelen zodat iedereen zich voor de club kan inzetten. En we
willen de samenhang tussen de teams en binnen de vereniging vergroten met activiteiten die niet
alleen in teamverband maar breder, in clubverband plaatsvinden: een toernooi, een clinic, train-detrainers.... Hoe en wat precies, dat bespreken we graag met de afgevaardigden van de teams.
Wij hebben een bijeenkomst gepland op donderdag 13 september om 20 uur in het clubgebouw van
TOG. De coaches en teamleiders zijn daarvoor al uitgenodigd. Andere mensen met ideeën over wat
de Jeugdcommssie zou kunnen gaan oppakken zijn ook welkom. We willen er naartoe dat we van
ieder team een afgveaardigde hebben. Dat hoeft niet per se een coach of teamleider te zijn, als je
maar betrokken bent bij je team, contacten met het team onderhoudt en bereid bent om een lijntje
te vormen tussen de Jeugdcommissie en jouw team.

We houden jullie van ontwikkelingen op de hoogte!
Stefan Carr (Pupillen honkbal 2)
Monique Idema (Aspiranten honkbal 1)

Wedstrijdverslag Junioren softbal 8 juli uit bij Vennep Flags.
De laatste wedstrijd voor de zomerstop stond voor de deur, 11:15 verzamelen bij het hek van
O.V.V.O. en op weg om de wedstrijd te winnen.
Hm, ik werd ‘s ochtends wakker en de regen kwam met bakken uit de hemel. Om 10:45 uur nog niets
van de tegenpartij vernomen dus op naar O.V.V.O.
Onderweg al meerdere telefoontjes gehad of de wedstrijd wel doorgaat. Om 11:30 uur is er toch
maar even contact opgenomen met Vennep Flags.
“Nou, het veld is prima hoor! Kom maar gewoon hierheen” werd ons verteld. Wij, uiteraard, vol
goede moed naar Nieuw Vennep. Het veld lag er niet goed bij, het vertoonde verschijnselen van een
pierebadje….. Maar goed, we waren er nu toch. Ondanks dat het regenen niet ophield is de wedstrijd
gestart, wat voor de pitchers veel moeilijkheden opleverde, veel 4 wijd en doorgeschoten ballen.
Met 0-10 voorsprong kwamen we de eerste helft van de eerste inning uit en was het de beurt aan
onze pitcher Nina om te glibberen. Na, in totaal drie kwartier met een stand van 06-10 kwam de
eerste inning tot zijn einde. Met een minder goede slagbeurt, drie op, drie af scoorde we geen
punten en hebben we in de tweede helft, tweede inning met twee nullen gewisseld.
Myrthe ging met een gekneusde vinger naar de bank, Nina naar het eerste honk, Mandy pitchen,
Nikki catchen en Britt Versteeg van de bank naar het derde honk. Met een dweilpauze op de plaat
maar met iets minder regen gingen we weer van start, Mandy maakt direct de derde nul zodat we
konden gaan starten aan de laatste inning…..met een achterstand van 11 – 10!
Met honkslagen en fel honklopen kwam de stand na onze slagbeurt op 11-14 en ging Vennep Flags
hun laatste slagbeurt in. Zo, wat was dat spannend! Carla, Myrthe en ik hielden het niet meer in de
dug out, is niet goed voor je hart, hoor. De eerste slagvrouw kwam met 4 wijd op het eerste honk.
Door een prachtige vangbal van Kaylee en het lopen van de loopster op het eerste honk, hadden we
twee nullen. Hartkloppingen in de dug out…..regen werd weer erger….eigenlijk konden we niet
verder spelen…….maar Mandy maakte zich klaar om te gooien en zette de slagvrouw aan de kant
met drie slag…einde wedstrijd!
Yeah, gewonnen. Blij dat we gewonnen hebben maar wel met de kanttekening dat deze wedstrijd
eigenlijk, gezien de omstandigheden, niet gespeeld had mogen worden en zijn we blij dat er geen
ongelukken gebeurd zijn! Nu, lekker genieten van de zomerstop. Fijne vakantie allemaal!
Sylvia Kemmer

Top zo’n wedstrijdverslag, wij hopen op meer van dit soort verslagen: Red.

SB heren 1 vs Nederland
De vraag van de redactie aan Maurice de Jong of de wedstrijd SB heren 1 vs
Nederland nog was gewonnen. Het antwoord lees je hieronder.
Nee, wij hebben met 7-0 verloren en het zat er ook niet in. We hebben niets
geslagen.
We hadden in totaal maar 2 mensen op de honken: een honkslag van Cees-Jan Bommel en een 4wijd van Nils Eeltink. De vier gebruikte werpers bij het Nederlands team hadden gezamenlijk in 7
inningen veel 3 slag outs.
Wij hadden voor deze wedstrijd een gastspeler en dat was de werper Erwin Visser van Almere'90. Hij
is een oud hoofdklasse-speler en heeft heel veel wedstrijden in het Nederlands team
gegooid. Jarenlang was hij één van de beste werpers van Nederland. Het Nederlands team had
op Erwin maar 4 honkslagen en wat fouten van ons team nodig om te scoren. Hieruit blijk dat hij nog
steeds een goed niveau heeft, terwijl hij er niet meer voor traint.
Op zich zelf was het wel een goede prestatie van ons team, maar je kunt zien dat we het niveau
missen. Dat komt dat we al jaren niet meer zijn om op niveau spelen en trainen. Maar ook de leeftijd
gaat een rol spelen. Het Nederlands team bestaat allemaal uit jonge en gretige spelers. Het zijn geen
toppers. Het niveau is beduidend lager dan een 10 jaar geleden. Al met al een leuke wedstrijd voor
het publiek en misschien wel voor herhaling vatbaar.

OVVO geschiedenis in beeld
http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie/zoeken/q/zoekterm/ovvo%20honkbal
Film: http://www.youtube.com/watch?v=SqvS72T7M4M en
http://www.youtube.com/watch?v=66aBOYhdlto&feature=fvwrel
Oproep: historisch materiaal
Ligt er bij jou op zolder ook nog historisch materiaal? Plakboeken, oude shirts, helmen, knuppels,
handschoenen, bekers, foto’s of filmpjes? Laat het ons weten! In de nieuwe kantine kunnen we die
dan tentoonstellen.
Omdat Maurice de Jong met vakantie is, hebben we dit stukje geplaatst in plaats van de oude doos.
Met dank aan Evert de Vos en Christa Compas.

Kleding tijdens trainingen en wedstrijden. De mythes
Met de juiste uitstraling van een team sta je bij de wedstrijd al meteen een punt voor.
Mythe 1 : Trainen (en training geven) kan in een spijkerbroek
Sowieso lijkt het ons niet lekker om in een spijkerbroek te trainen. Laat staan dat het hygiënisch niet
okay is, vooral na de training. Ook van een trainer wordt verwacht dat hij de juiste kleding draagt bij
een training en wedstrijd.
Korte broeken, met uitzondering van softbal, zijn tijdens de trainingen niet gewenst, ivm sliding
oefeningen op gravel.
Mythe 2 : De pet is voor leuk.
Er zijn kinderen die denken dat het dragen van een pet tijdens de wedstrijden vooral voor de ‘looks’
is. Dat is niet zo. Het is verplicht om tijdens wedstrijden een pet te dragen.
Ook zien wij allerlei petten voorbij komen, vooral MLB petten. Dit is NIET de bedoeling, zeker niet bij
een wedstrijd. We hebben petten genoeg in voorraad dus……………draag een pet van OVVO.
Als je een scheidsrechter hebt die er op let kun je het veld worden uitgestuurd.
Dus nog 1 keer het tenue

Rode OVVO pet
OVVO wedstrijdshirt
Wit ondershirt met donkerblauwe mouwen
Donkerblauwe riem zgn navy bleu
Witte broek (mag nog 2 jaar grijs zijn; als je een nieuwe koopt dan
natuurlijk een witte)alleen sofbalspelers/sters mogen korte of grijze
broeken dragen.
Witte sokken met blauwe bies

De juiste uitstraling bij zowel coach als spelers.

Ouders in de dug-out.
Tijdens de wedstrijden en trainingen van vooral de bee-ball, pupillen en aspiranten valt het op dat er
veel ouders plaats nemen in de dug-out.
Dit tot ergernis van veel coaches en teamleiders daar de ouders zich ,bewust of onbewust, met het
verloop van de trainingen en wedstrijden gaan bemoeien, dit is toch echt niet de bedoeling ondanks
dat het allemaal goed bedoelt is.
Het kind concentreert zich dan meer op de ouder dan op de coach/teamleiding.
Het is voor te stellen dat ieder ouder zijn kind de beste vind en altijd moet spelen alleen als het team
uit meer dan 9 spelers bestaat dan komt het voor dat er kinderen af en toe reserve staan tijdens een
bepaalde tijd van wedstrijd en dan worden ouders boos op de coach en gaan zich ermee bemoeien.
Zorg dat je kind alles bij zich heeft voor een wedstrijd of training en neem plaats op de tribune of
bankje.
De coach en teamleiding hebben echt het beste voor met het team en weten echt wel wat ze doen
en als u wel klachten heeft over teamleiding dan wel coaching ie het bestuur het aangewezen orgaan
om deze klachten neer te leggen.
Dus tijdens wedstrijden zijn in de dug-out 1:spelers 2:coach 3:teamleider/ster 4:scoorder.
Het enige wat u ermee bereikt als u in de dug-out gaat zitten is dat de leiding van een team ermee
stopt en daar zijn wij als vereniging en al helemaal uw kind niet bij gebaat.
Bij voorbaat dank van de coaches en teamleiders

______________________________________________________________________

Problemen levering kleding
Het bestuur heeft twee maanden geleden gekozen voor een andere kleding leverancier. Deze kon
onze pakken binnen drie weken leveren.
Daar de lange levertijd van onze vorige leverancier altijd problemen gaf, leek het ons de moeite
waard om over te stappen. Helaas blijkt dat deze leverancier helemaal niet levert. We kunnen niet
eens meer contact krijgen. We zullen u op de hoogte houden hoe dit gaat aflopen.
Er zijn inmiddels oude leenpakken uitgedeeld. Dus nogmaals, tijdens wedstrijden hoeft niemand
meer in eigen outfit te spelen. Heb je nog niets, even een mailtje naar de materiaalman en je kan een
leenpak lenen.
__________________________________________________________________________________________

3e Deel van een nieuwe speler OVVO
Episode 3
Zoals gezegd ben ik compleet nieuw bij honkbal en OVVO. Maar ik heb me goed voorbereid op dit
seizoen als rookie. Ik kijk trouw wedstrijden in de MLB. En in de afgelopen jaren ben ik naar
wedstrijden van de Cubs en de Yankees geweest. Daarnaast heb ik ook ‘onderzoek’ gedaan op
minder praktisch gebied: ik heb de Art of Fielding gelezen, net als The Natural. Van dat laatste boek
heb ik ook maar meteen de film bekeken en recent ook Moneyball gezien. Het is heerlijk allemaal,
maar het bereidt je niet voor op het gevoel van echte wedstrijden spelen, goede acties uitvoeren en
helaas ook fouten maken.
Na twee gewonnen wedstrijden moesten we het thuis opnemen tegen de koploper in onze poule,
Thamen. Een wat ouder, maar degelijk team. Twee goede pitchers houden de score in eerste
instantie laag. Wij scoren wel snel twee punten, maar het blijft spannend. In de derde inning bereikt

hun eerste speler met 1 uit de honken. Hij ziet er niet snel uit, dus ik ben wat verrast als hij probeert
te stelen. Ik sta op het tweede honk en onze Catcher gooit een prima bal recht in mijn handschoen.
Het duurt nog twee of drie stappen voordat de honkloper bij mij komt. Er zou een hele simpele
Uit moeten volgen, maar de forse speler loopt door mijn tag heen en ik laat de bal los. Mijn eerst
error en een hoop schaamte valt mij ten deel. Door mijn error verslappen we als team en in diezelfde
inning scoort de tegenstander 5 runs! Pas vlak voor het einde weten we ze te achterhalen, maar in de
laatste inning kruipt de tegenstander weer voorbij ons, om daarna dat ene punt voorsprong niet
meer op te geven.
In de wedstrijden daarna blijkt dat fouten maken erbij hoort. Maar gelukkig blijft de schade beperkt.
Ook aan slag gaat het goed. Door de het relatief kleine aantal slagbeurten is mijn gemiddelde aan de
hoge kant. Maar na zes wedstrijden heb ik nog steeds geen K te pakken. Ik doe dus in ieder geval iets
goed.
__________________________________________________________________________________________

De Jarige OVVO leden deze maand
Robert Gabriela
Jasper Coucke
Billie Adamson
Myrthe van Opzeeland
Clarence York
Linda Banis
Brenda Zwart
Collin Mellis
Nabil Aktaou
Izagar Ogenio
Clyde Anches

1 juli honkbal 1
4 juli honkbal 2
8 juli softbal aspiranten
9 juli softbal junioren
11 juli honkbal 1
20 juli softbal dames 2
22 juli softbal dames 2
23 juli honkbal 2
28 juli honkbal junioren
28 juli coach honkbal
aspiranten 2
31 juli coach softbal dames 2

Alle van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst

De nieuwe leden die we welkom heten bij OVVO
Andre Smit
Ayman Mkharbach
Teun Jonker
Fin van Houts
Juul Stahlie
Marlijn Kossten
Britt Versteeg

softbal heren 2
honkbal junioren
honkbal pupillen 2
honkbal pupillen 2
softbal aspiranten
softbal dames 2
softbal junioren

Welkom en veel speelplezier
_______________________________________________________________________________

Wederom een noodoproep
Verloren of te wel vergeten mee te nemen
Wie heeft wellicht gevonden 2 oorbellen deze zijn blijven liggen 29 juni op het bankje in het outfield
aan de kant van Fortius
1 van de 2 oorbellen zijn 2 namen.
Mocht u deze gevonden hebben geef dan even een bericht je aan Sylvia (sylvia_moria@msn.com) .
Zodat zij de eigenaar blij kan maken. De oorbellen hebben emotionele waarde

Op naar het strand
Fijne vakantie iedereen!!!!!

