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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

Vacant

woord van redactie
troep op en om veld
wedstrijdverslag
vrienden van ovvo
vrijwilliger van voetbal
vereniging
KVvM toernooi
Europese kampioenschappen

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:

-

De Pen geef ik aan.......

Softbal Aspiranten:

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

oude doos

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

ijsjes eten bij een coach
nieuwe leden
jarige leden

Woord van de redactie.
De competitie is alweer een paar weken op weg en wij van de redactie hadden toch wel wat meer
wedstrijdverslagen verwacht. Nu begrijpen we heus dat het moeilijk is om zo’n leeg blad te vullen.
Dat vinden wij ook, iedere maand weer. Maar een klein verslag over de laatst gespeelde wedstrijd, je
eerste homerun, de belevenissen op het gezellige KVVM toernooi, zouden we altijd plaatsen.
Dus, kom op spelers, teamleiders, supporters, ouders etc etc laat van je horen.
Deze editie in The New Strike een nieuwe rubriek, de pen, die wellicht inspirerend werkt.
Groet van de redactie

_______________________________________________________
Allereerst een mededeling van het bestuur.
Zoals iedereen wel weet, hebben we een nieuw veld nieuwe dug-outs, netten, honken en nog veel
meer nieuwe spullen.
Om deze nieuwe spullen ook nieuw te houden, zijn er simpele regels opgesteld die voor alle teams
gelden. Tijdens het laatste teamleiders overleg hebben we deze regels genoemd. Natuurlijk gelden ze
voor iedereen:
Veld
Het is in de honk- en softbal wereld de gewoonte na de wedstrijd even het veld te vegen.
Het gravel gaat zo langer mee, kwaliteit blijft beter en in regenachtige periodes zullen er minder
plassen staan.
Ook als er na jouw wedstrijd een andere wedstrijd staat gepland: even vegen. Wel zo aardig voor de
andere teams dat die op een vlak veld kunnen beginnen.
Veldmateriaal (honken etc)
In de bergruimtes bij de dug-outs liggen honken die tijdens wedstrijden worden gebruikt, gebruik
deze honken.
In de container is opslag voor nieuw materiaal. In principe heb je die dus niet nodig, laat deze honken
lekker ingepakt liggen.
Mocht je in de container zijn geweest, ruim deze dan op en laat de rommel niet voor een ander
liggen.
Dugout
Als er een wedstrijd is gespeeld zien de dug-outs er uit alsof er een bom is ontploft.
-laat de dugout schoon achter, doe afval in de vuilnisbakken die in de dugout staan.
Dus laten we met zijn allen afspreken:
ben je klaar met de training of wedstrijd, ruim de troep op ,veeg het veld en ruim de gebruikte
spullen netjes op waar ze vandaan komen.

________________________________________________________
Wedstrijdverslag OVVO asp 1 Almere ‘90
Van een enthousiaste ouder.
Op 27 mei hebben de honkballers aspiranten 1 onder leiding van Jessey de Jong een super wedstrijd
gespeeld. In de gelijkmakende slagbeurt hebben de mannen een 6-12 achterstand omgedraaid in een
13-12 winst. Hierna werd de wedstrijd gestaakt met 1 uit dus had de score nog hoger kunnen
uitvallen.
De wedstrijd werd gestaakt omdat de wedstrijd op dat moment al gewonnen was.
Top jongens! Ga zo door blijf die inzet tonen. Jullie kunnen nog veel meer wedstrijden winnen. Blijf in
jezelf geloven.

__________________________________________________________________________

VRIENDENCLUB VAN 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 wilt 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)

zullen we vrienden zijn, steun OVVO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_____________________________________________________________________
Dit heeft vorige maand in the new Strike gestaan en het gebeurd nog dat er
teams zijn die bij andere teams spelers moeten lenen omdat er niet genoeg
speler zijn komen opdagen
Kom op, je wilt toch graag een teamsport beoefenen. Laat je teammaatjes
toch niet in de steek.

Niet op komen dagen voor wedstrijd of
training.

Een verjaardag, een toetsweek, een bijbaan, ziek of geblesseerd. Het overkomt iedereen.
Maar laat zo spoedig mogelijk weten aan coach of teamleider als je niet de wedstrijd kan spelen of
niet kan komen trainen.
Helaas worden nu al enkele teams chronische met een tekort aan spelers geconfronteerd. En de
competitie is nog maar nauwelijks begonnen.
Dit kan en mag niet gebeuren, want je dupeert je medespelers.
Mocht het meerdere keren voorkomen bij een speler dat hij/zij zonder afmelding niet aanwezig is bij
een wedstrijd, dan zal dit wel consequenties kunnen hebben voor de desbetreffende speler.
Bijvoorbeeld schorsing of, in het ergste geval, royeren van de club.
Dit alles is niet nieuw lees de gedragsregels er maar op na.
Ook de trainingen zijn niet vrijblijvend. Het kan niet zo zijn dat de trainers en coaches hun vrije tijd
opofferen voor de club en dat spelers denken "ik heb geen zin, ik ga niet"
DIT KAN NIET

__________________________________________________
Even dit, nu moeten wij zeggen dat dit een beetje overdreven is maar het laat zien dat in
andere verenigingen het er hard aan toe gaat.
Nu willen wij met uitdruk ons hier niet mee vergelijken maar bij ons houd de opkomst
van vrijwilligers ook niet over.
Het zijn vaak de zelfde mensen die hand en spandiensten verrichten.

De 10-jarige Jordy van de Hapse Boys E3 mocht zaterdag niet voetballen. 'Ik begrijp het
niet. Wat heb ik verkeerd gedaan? Opeens kon ik niet meer met mijn vrienden spelen.'

Zijn vader vertelde hem dat hij niet naar de club mocht. Hij was een paar wedstrijden
geschorst, omdat zijn ouders geen vrijwillige bardienst hadden gedraaid.
Zijn moeder Wilma (40) is woedend op de club, die enkele kilometers van het Brabantse Cuijk ligt.
'Dit is diep en diep triest. Jordy voetbalt zó ontzettend graag. Zelfs als ze met 10-0 hadden
verloren, ging hij fluitend naar de club. Een kind mag je niet op deze manier straffen.'
Werken in het weekend
Als iedere club drijft ook Hapse Boys op vrijwilligers en dus dienen ouders van de jeugdspelers één
keer per jaar drie uur een bardienst te draaien. Dat deed Wilma ook de eerste twee jaar van de 4,5
die haar zoon nu voetbalt bij de club.
Maar omdat beide ouders vaak in het weekend werken, konden ze dit jaar niet op de ingeroosterde
datum. Ruilen lukte niet en schorsing was het gevolg.
Voorzitter Peter Geurts van de Hapse Boys geeft toe dat het hier om een ingrijpende maatregel
gaat. 'Maar we hadden geen andere keus. We wilden ook een signaal geven naar de andere ouders
die misschien zouden denken dat ze ook niets meer voor de club hoeven te doen.'
Alternatieven
Volgens Geurts heeft de club bij de familie Verstegen 'legio alternatieven voor de bardienst
aangedragen', zoals de spelers vaker met de auto wegbrengen of shirtjes wassen. Zijn conclusie:
de familie Verstegen wílde geen bardienst draaien.
Wilma: Vaker shirtjes wassen moesten we met de andere ouders onderling regelen. Dat lukte niet.
En vaker rijden is altijd op zaterdag.
De schorsing van Jordy is inmiddels opgeheven. Als zijn ouders ook volgend jaar geen bardienst
draaien, mag hij opnieuw niet spelen, zegt voorzitter Geurts

__________________________________________________________________________

Het Karin Verbeek van Mourik toernooi.
Op 17 mei jongstleden heeft weer het jaarlijkse KVvM
toernooi plaats gevonden en zoals voorgaande jaren weer
een groot succes.
Allereerst willen wij, uit naam van heel OVVO, de
vrijwilligers die zich die dag een slag in de rondte hebben
gewerkt heel erg bedanken.

Als eerste natuurlijk de organisatie: Guido en Nancy Verbeek van Mourik en Sophie Ruurs, maar ook
natuurlijk Petra, Monique, Daan, Danny, Mark, Niels, Gijs, Jose en iedereen die we verder nog
vergeten zijn te noemen.
Zet alvast in de agenda: 9 mei 2013: tiende KVVM toernooi.

's morgens vroeg bij de inschrijfbalie

het was druk en gezellig

de koek en zopie tent

teamoverleg? biertje erbij! i

het winnende team 2012: gefeliciteerd!

Op de site staan nog meer foto’s van het toernooi http://www.ovvo-amsterdam.nl/
Met dank aan Mark Visser voor de fotografie.
________________________________________________________
geen zin in voetbal deze zomer voor ons honk.en softbal vrienden zijn er de Europese
kampioenschappen baseball 2012 in Nederland.




CONTACT
EK 2012 HONKBAL
ROTTERDAM • HAARLEM • UTRECHT
7 - 16 SEPTEMBER 2012
voor meer informatie http://www.ekhonkbal2012.nl/nl/
Tip voor de Haarlemse honkbalweek en het EK: coaches teamleiders ga met hele team een dagje
genieten, ook goed voor de teambuilding
______________________________________________________

even een ijsje eten.
we hebben even een ijsje gegeten bij de coaches van zowel de junioren als de pupillen.
We werden ontvangen door Damian en Conner Polderman . De eerste ijsjes kregen gratis omdat we
als leden van OVVO de eerste keer een ijsje kwamen eten.
Het ijs was lekker en goed van smaak. Proeven kan je wel aan onze redactie overlaten.
Dus als je in de stad bent en een lekker ijsje wil eten dan naar Fratelli Ice in de Spuistraat.

_________________________________________________________
De honk. en softbalvereniging OVVO heet de volgende nieuwe leden welkom.
Dimitri Kales

honkbal Aspiranten 2

Arend Mookhoek

honkbal Pupillen 1

Max Koorn

honkbal Aspiranten 1

Roberto van Gelista honkbal Pupillen 1
Honkbal Junioren
Fabio van Dissel
Victor Chantalou

honkbal 1

Wessel Maduro

honkbal 1

Robert Gabriela

honkbal 1

Grant Tromp

honkbal 1

Nabil Aktaou

honkbal 1

Yoeri de Jong

Softbal heren 2

Jay Richardson

honkbal Aspiranten 1

Pablo Nollet

honkbal Aspiranten 2

Artemy Evdokimov honkbal Aspiranten 1
honkbal pupillen 2
Lucien Lebrun
Mario Burg

Honkbal aspiranten 2

De jarige deze maand:
Connor Polderman

2-jun

Nikki de Groot

4-jun

Lorenzo Munoz

6-jun

Dion Diemers

7-jun

Floris Gongrijp

9-jun

Amber Teterissa

12-jun

Cees Jan van Bommel

13-jun

Hieke van der Hoogte

19-jun

Roelof Stijn

19-jun

Max Idema

20-jun

Nadin Topal

24-jun

Yared Perez

25-jun

Grant Tromp

25-jun

Pelle van Wiersum

26-jun

Ritchard La Croix
Patricia Schouten

26-jun
27-jun

MAAK ER EEN
FEEST VAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_______________________________________________________________

De pen
Een nieuw item ,naar een idee van Moniqeu Idema, is de elke maand terug
kerende ,ik geef de pen aan, hierbij is het de bedoeling dat als je de pen
toebedeeld krijgt deze vragenlijst invult of een ander leuk stukje schrijft voor
in the new strike en dan de pen aan een ander lid van OVVO stuurt.
Nou de redactie is benieuwd hoe lang deze "kettingbrief" word.
De aftrap voor deze nieuwe rubriek is gegeven door onze voorzitter Jan
Willem Haak.

Jan Willem Haak
Team/functie: Ik speel in herensoftbal 1 en ben voorzitter van OVVO sinds 2 jaar
Beroep: Leraar in het basisonderwijs
Geboorteplaats: Amsterdam
Partner: Jacqueline
Kinderen:1 zoon
Huisdieren: geen
Hobby’s: sport
Wat eet je het liefst: spaghetti
Lievelingsdrank: wijn
Lievelingsmuziek: geen voorkeur
Favoriete TV programma: Detective series
Lievelingsfilm: Lord of the Ring
Mooiste boek: De serie van Stieg Larson
Favoriete sporter aller tijden: Lionel Messi
Ik heb een hekel aan:.oneerlijkheid
Wat is je grootste blunder geweest:
Welk honk/softbalmoment zal je nooit meer vergeten?. Nederlands kampioen honkbal
Wat is je favoriete vakantieland: Duitsland
Wat je zou je doen als je een miljoen wint:.Minder gaan werken.
Hoe ben je bij de vereniging terechtgekomen:.Als 10 jarige ben ik bij OVVO begonnen in de
Bleesing omdat ik een zomersport wilde.

Ik geef de pen aan : Maurice de Jong
Deze vraag wil ik graag aan haar/hem stellen:
Waar komt de passie voor het honkbal vandaan?

Nou de pen is door gegeven aan Maurice de Jong.
______________________________________________________

Honkbal en softbalkamp 2012
WORDT WERELDKAMPIOEN
Kamp Noord organiseert in de week van 9 t/m 14 juli 2012 een zesdaags honkbal- en softbalkamp
voor jongens en meisjes tussen 8 en 15 jaar (pupillen en aspiranten).

Tijdens deze week staat alles in het teken van honkbal en softball, maar gaan we ook naar de
Haarlemse honkbalweek en hebben we allerlei leuke kamp-onderdelen, zoals Home Riun Derby,
Mystery Night, kampvuur, etc.
Zin om mee te gaan?
Kijk op www.kampnoord.nl voor meer info en schrijf je on-line in voor dit kamp.Er is plaats voor 50
deelnemers.
Prijs: €255 p.p,.all-in.
Kamp noord is organisator van gezellige en leuke, maar vooral veilige zomerkampen voor verschillende doelgroepen. Naast het honkbal- en
softbalkamp organiseren we ook een Theaterkamp, een Mountain Camp en een Survivalkamp.
Kamp Noord is een zusterbedrijf van Skikampen.
Meer informatie: www.kampnoord.nl of skikamp.nl.

De oude doos:
OVVO is een van de oudste verenigingen in Nederland. Oorspronkelijk was de vereniging een
onderdeel van de gelijknamige voetbalvereniging waar men in 1915 voor de voetballers een
zomersport erbij wilde nemen. Op 1 januari 1935 werd de vereniging een zelfstandige club. Reeds
voor de oorlog speelde men hoofdklasse en de succesjaren waren vooral in de jaren vijftig van de
vorige eeuw toen het eerste honkbalteam zesmaal de landstitel behaalde. De vereniging telde vele
beroemde spelers als Flip Le Cuivre, Charles Urbanus sr., Wim Crouwel, Henny Jenken, Nico Tromp,
Henk Boeren, Han Urbanus, Bob Pels en Martin Stroker die allemaal ook voor het Nederlands
honkbalteam uitkwamen. Een van de spelers van voor de oorlog, Hartog Hamburger had de trieste
distinctie de enige Europese honkballer te zijn die om het leven kwam tijdens een wedstrijd. Op 9
oktober 1924 werd hij door een hard geslagen linedrive geraakt en raakte de volgende dag thuis in
coma en overleed.

AMSTERDAM-HONKBAL-O.V.V.O.-HAARLEM NICOLS (15 mei 1966)
Op het O.V.V.O.-terrein is vandaag de honkbal ontmoeting O.V.V.O.-Haarlem Nicols gespeeld.
Haarlem Nicols won deze ontmoeting met 8-3. We zien hier hoe Heemskerk het 5de punt maakt,
voordat achtervanger Wim Crouwel hem uit kan tikken. Links hoofdscheidsrechter Meyer.

AMSTERDAM-HONKBAL-ABC-OVVO (7 mei 1967)
Hoofdklasse honkbal: A.B.C. - O.V.V.O. 2-9: Eerste honkman POSTMA (OVVO) tracht met de
sierlijkheid van een balletdanseres 1e A.B.C.-er BLOM uit te krijgen - echter te vergeefs: Blom is reeds
in - onder de ogen van scheidsrechter DEENEN.

