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Deze maand in the new
strike:
- mededeling jeugdcommissie

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

- KVvM toernooi

Kantinebeheer:

Daan Groot/Danny Bout

Kantine

06-36451583 (Alleen tijdens wedstrijddagen)

- nog te bestellen nieuwe OVVO bombers/hoodies

jeugdcommissie

Vacant

- van de redactie
- up date veld
- ziekenboeg

- vriendenclub OVVO
- deel 2 nieuwe speler honkbal heren2

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

- vraag aan meiden softbal

Softbal Pupillen:

-

- niet komen opdagen

Softbal Aspiranten:

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

- Haarlemse honkbalweek

Softbal Junioren:

Rene Veen/ Sylvia Kemmer
06-41611580

-uit de oude doos

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

- wedstrijdverslag honkbal pup 1
- een trotse coach
- enkele foto's asp 2 DVH-OVVO asp 1

Mededeling van bestuurlijke aard ,jammer jammer jammer maar helaas
Helaas delen wij u mede, dat de huidige Jeugdcommissie per heden is opgeheven. Helaas door persoonlijke omstandigheden zijn een aantal zittende leden gestopt.
Dat de huidige Jeugdcommissie is gestopt betekent nog niet dat er geen nieuwe Jeugdcommissie kan
worden gevormd. Er zal vanaf nu worden gezocht naar ouders van jeugdleden en doet O.V.V.O. de
volgende oproep:
Ieder jeugdteam/trainer wijst een ouder aan die dan en dan aanwezig is bij de oprichting van
jeugdcommissie. De bijeenkomst zal op 15 mei om 20.00 uur in de kantine TOG zijn.
We vragen ideeën, helpende handen, meedenkers en ook doeners.
Om dit sterk gegroeide stukje OVVO goed draaiend te houden, hebben we jullie nodig. Tot ziens op
15 mei.
Om toch vast een idee te geven wat de basis taken van een jeugdcommissie zijn:
- Zorgdragen voor het jeugdplan
- Het werven van nieuwe jeugdleden.
- Het organiseren van Jeugdtoernooien

Beste sportvrienden en vriendinnen,
Het is zover. Het nieuwe veld is sinds 23 april vrijgegeven voor wedstrijden en trainingen.
De officiële opening van het nieuwe veld en complex zal zeker nog gaan plaatsvinden; dat beloofd
een feestelijke event te worden.
En hoe het OVVO veld straks genoemd gaat worden, houden we nog even geheim.
Zoals iedereen kan zien ligt het veld er schitterend bij, het lijkt wel een biljartlaken.
Laten we dit met zijn allen zo houden, des te langer hebben we er plezier van.

Website
Voor alle tijden van bijv. wedstrijden, trainingen, toernooien, etc etc verwijzen wij naar de
vernieuwde site van OVVO
http://www.ovvo-amsterdam.nl/
Ook voor de laatste mededelingen. kijk en lees, dan hoef je geen wedstrijden en trainingen te
missen.

Softbal junioren
Mandy van der Maas heeft bij het uitlopen op de trainingsavond een bal op haar hoofd gekregen van
iemand van de dames 2. Helaas is Mandy hierdoor even uitgeschakeld met een lichte
hersenschudding.
Honkbal 1
Wessel Maduro heeft een bal op zijn gezicht gehad tijdens de wedstrijd Almere ’90 – OVVO bij een
pick off. Wessel heeft mogelijk een gebroken jukbeen en is daardoor ook een aantal weken
uitgeschakeld.
Beide spelers wensen wij een spoedig herstel toe en dat ze maar snel weer op het veld aanwezig
mogen zijn.

Het bestuur
Honk- en softbalprogramma
Wil je weten wanneer je moet spelen. Kijk dan op de website van OVVO.
Hier vind je alle wedstrijden zowel per team, per gehele vereniging uit- en thus als gehele vereniging
alleen thuis.

Het negende KVvM Toernooi
Hemelvaartsdag donderdag 17 mei 2012 bij OVVO.
Inschrijvingen voor 10 mei
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 OVVO 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.
Bij individuele 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 OVVO.
Komt allen en betreed zelf het prachtige nieuw
aangelegde OVVO honk- en softbalveld.

Meld je voor 10 mei
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

Nog te bestellen bij nangui@upcmail.nl
Bomber € 80,Hoodie € 45,Wat zal een tegenpartij denken als een team zo gekleed aan komt. Sta je al met 1-0 voor
Ook WITTE broeken kun je nog bestellen bij onze materiaal man Guido Verbeek van Mourik
a € 35,-.
Vergeet je maat niet door te geven. Guido beschikt nog niet over telepathie.
_______________________________________________________________________________

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 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)

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

Deel 2
Episode 2
De trainingswedstrijden die we spelen zijn heerlijk. Elke zondag is het stralend weer, waardoor 10-15
graden als 20 aanvoelt. Het team heeft er zin in en dat blijkt uit de opkomst. Van heinde en verre
komen de spelers aan om ‘s ochtends in Alphen aan den Rijn op een spliksplinternieuw veld van
Alphians te spelen. Een teamgenoot had een nachtdienst maar begint zonder slaap en zonder
tegenzin om 9 uur op de bank.
Die wedstrijd merk ik dat verschillende velden erg anders spelen. Het infield bij Alphians is hard en de
ballen komen daardoor erg snel en soms onbetrouwbaar door. Ik merk ook dat ik langzaam
spelsituaties begin op te pakken. Een wedstrijd eerder pakte ik als korte stop de bal vlak bij het
tweede honk en probeerde met een flip de tweede honkman te bereiken. Dat ging natuurlijk
jammerlijk mis. Ik had de bal makkelijker zelf kunnen houden. Dit keer krijg ik exact dezelfde bal. Ik
pak de bal met een lichte aarzeling, loop daarna over het tweede honk en gooi zelf naar één. Het
scheelde heel weinig of ik had in mijn eentje een dubbelspel gemaakt. Maar de felicitaties van mij
team zijn er niet minder om. Even later wordt dat gloriemoment weer weggepoetst door een error
tijdens het honklopen, maar het mag de pret niet drukken. Zelfs niet als we Alphen aan den Rijn
verlaten met 20-1 op de broek.
We leren met z’n allen elke wedstrijd weer iets nieuws en als er geen wedstrijd is dan trekken we er
zelf op uit om te oefenen. Allemaal in voorbereiding op het seizoen en ons eigen nieuwe veld. Dat
seizoen is dit weekend begonnen met een thuiswedstrijd tegen Quick. Dit was altijd een ‘zwakke
broeder’ in onze poule heb ik me laten vertellen. Maar niemand had dat Quick vertelt en ze komen al
snel op een voorsprong. Hun pitcher duwt tergend langzaam de ballen over de plaat en onze batters
zijn nog iets te gretig. In de tweede inning maak ik mijn opwachting met twee man op de honken. Het
is mijn eerste officiele slagbeurt als honkbalspeler, dus lichte zenuwen heb ik wel. Ik heb goed kunnen
kijken naar mijn teamgenoten en sta dus geduldig aan de plaat. Op 3-1 besluit ik voor de eerste keer
maar eens te zwaaien en de bal schiet zowaar langs de baseline en het derde honk: honkslag en een
RBI! Mijn dag is goed. Ik red na een gestolen honk en een honkslag ook nog het derde honk. Maar
daar blijft het bij deze inning.
In het veld gaat het ook lekker. Er is niet veel te doen omdat onze pitcher steeds meer Strikouts gooit.
Op een moment wel zes achter elkaar. Maar als de bal het veld in komt weet ik wat ik moet doen en
waar ik moet staan. Ik loop niet meer als een kip zonder kop rond. Mede daardoor ben ik bij een
dubbelspel betrokken en verlaat ik halverwege de wedstrijd zonder een Error. We winnen de
wedstrijd uiteindelijk met 17-6 door een hoog scorende laatste inning. En ik eindig met 1-1, 1 RBI en
1SB. Ik en het team zijn klaar voor het seizoen.
Let’s Play Ball!
---EINDE---

Wedstrijdverslag Zaterdag 14-04-2012 Pupillen 1
.

Onze Gezellen – OVVO pupillen 1 (2 -5)
De eerste officiële wedstrijd van het seizoen heeft altijd iets speciaals. Dan weet je als team waar je
staat. En ik durf te zeggen: het pupillen1 team van OVVO staat er goed voor.
Teun was onze startende pitcher. Teun gooide een harde bal waar de tegenstander het erg moeilijk
mee had. Menig slagman kon met drie slag aan zijn broek weer terug naar de bank.
Wist u dat: in de derde klasse pupillen honkbal een slagman die vier wijd krijgt niet automatisch naar
het eerste honk mag? In plaats van een vrije loop mag de coach van het eigen team een aantal ballen
naar de slagman opgooien. Het aantal ballen dat de coach mag opgooien is afhankelijk van het
aantal slag dat de slagman al had. Heeft de slagman vier wijd kaal dan mag de coach drie
ballen opgooien. Heeft hij één slag dan mag de coach twee ballen gooien en bij twee slag mag de
coach er maar één opgooien. Als de slagman een swing maakt en de bal niet raakt telt dat als slag. En
bij drie slag is de slagman alsnog uit.
Af en toe vier wijd gooien is onvermijdelijk. Teun stond weer sterk te werpen en gooide geen enkele
keer vier wijd kaal. Het aantal pitches dat de coach van de tegenpartij mocht maken was vaak
beperkt tot één pitch. En dat resulteerde meer dan eens in swing zonder de bal te raken en dus in
een indirecte strikeout!
Aan slag was OVVO sterk. Teun kwam op de honken en wist te scoren. Finn sloeg een schitterende
twee-honkslag en wist ook de thuisplaat te bereiken. Mylo wist de thuisplaat ook te bereiken
maar werd jammer genoeg net uitgegeven.
Na twee inningen was de stand 2-2 en kon de wedstrijd nog alle kanten op. En juist op dit moment
liet ons team zijn ware kracht zien en hield de laatste twee innings de honken schoon!
Melle kwam op de heuvel, gooide een paar keer drie slag en maakte zelf nog een nul door een
vangbal. En Melle kon rekenen op een perfect functionerend infield. Korte-stopTeun ving een linedrive en tweede honkman Mylo fieldde een bal en maakte een nul door een loepzuivere aangooi
naar eerste honkman Cas. Heel mooi om te zien hoe geconcentreerd de jongens waren en geen
honkslag meer toelieten.
Aan slag was OVVO goed op dreef. Cas sloeg een homerun en Melle sloeg er zelfs twee! De rest van
ons team wist goed te slaan maar de tegenstander zat zeker niet stil en maakte een aantal
mooie acties (waaronder enkele vangballen en een mooie aangooi op het eerste honk waardoor Jim
op het randje uit werd gegeven).
Nu ik toch met complimentjes aan het strooien ben wil ik het even hebben over onze catcher Luca.
Of het nou gaat om de fast-pitches van Teun of om de van hoog naar laag zakken pitches van
Melle: Luca weet ze bijna allemaal te vangen (of voor zich te houden). En zijn aangooi naar het
tweede honk begint ook vorm te krijgen.
Coaches/trainers John en Juan hebben het team de afgelopen tijd flink onder handen genomen. De
jongens raken op elkaar ingespeeld en hebben laten zien ook onder druk goed te kunnen presteren.
Een compliment aan de coaches en het complete team is zeker op zijn plaats!
Barry Wels (vader van Sven en Melle)

Verslag van de wedstrijd Zondag 29 April OVVO Pupillen 1.
Pioniers - OVVO (2 - 6)
Wegens schoolvakanties konden we maar een beroep doen op zes spelers van het eerste team.
Gelukkig konden we rekenen op de hulp van Dees en Tom van het 2e. Beiden hebben een belangrijke
bijdrage geleverd aan de wedstrijd. Bedankt voor de hulp mannen!
OVVO begon niet zo sterk aan slag en we kwamen snel op twee nullen te staan. Maar toen kwam
ineens een heuse OVVO slag-rally op gang en wisten Finn, Ruben, Sven (3 honkslag) en Jeppe de
thuisplaat te bereiken. Dat waren vier punten voor ons met al twee man uit. Het is een belangrijke
les voor de toekomst: zelfs met twee nullen kan je nog heel veel punten maken (en de tegenstander
dus ook).
De gelijkmakende eerste inning wist pitcher Melle het goed dicht te houden. Hij gooide twee keer
drie slag en maakte als laatste een mooie veld-aktie. Melle ving een grondbal en gooide zuiver aan op
het eerste honk waar Tom de bal ving en de loper uitmaakte.
De tweede inning bleven we lekker slaan. Dees (die zijn eerste wedstrijd speelde) gaf de bal een
enorme dreun. Hij wist echter niet goed dat hij nu naar het eerste honk moest rennen en was dus
helaas alsnog uit. Jammer, maar Dees is zeker een belofte voor de toekomst! Luca en Melle wisten in
de tweede inning op de honken te komen en brachten met goed honklopen de stand op 0-6.
Ook in de gelijkmakende tweede inning gooide Melle twee man uit en werd er een nul in het veld
gemaakt. Had ik al gezegd dat het de eerste wedstrijd was van Dees? Ook als derde honkman wist hij
het publiek te imponeren door een mooie vangbal te maken.
De derde inning kwamen we niet goed meer aan slag en wisten we geen punten te scoren.
Nu werd het nog een beetje spannend want de eerste twee mensen aan slag van Pioniera wisten op
het honk te komen. Catcher Luca wist een aantal moeilijk ballen voor zich te houden maar helaas
wisten de twee mensen op het honk toch de thuisplaat te bereiken. En dat met nog nul mensen uit.
Twee Pioniers wisten echter de door de coach opgegooide bal niet te raken en gingen uit met een
indirecte drie-slag. Als laatste ving Melle wederom een grondbal en tikte de loper zelf uit op weg naar
het eerste honk en luidde daarmee het einde van de wedstrijd in.
Ik ben wederom trots dat onze jongens het hoofd koel wisten te houden en weer een overwinning
hebben weten binnen te slepen.
Ga zo door :)
Groet van een trotse,
Barry

Een trotse coach na de wedstrijd DVH asp1 vs OVVO asp 1 dd 21 april
Vandaag eerste wedstrijd gespeeld en gewonnen, middelsde beste wedstrijd tot nu toe. Grandioos.
Het was zelfs zo goed dat ik er toch nog even een mailtje aan spendeer.
Tijdens het bekijken en analyseren van de wedstrijd zojuist zijn me een aantal dingen opgevallen en
deze zijn ook uniek.
Om te beginnen hebben we 1 reguliere inning gespeeld, waarin verdedigend alle nullen gemaakt
werden door 1 speler.
Sterker nog hij maakte er vier waarvan drie in actie, maar helaas voor hem telde er maar twee.
Toby maakt de eerste nul gezamenlijk met Jerry Mewe door een aangooi van hem op Jerry Mewe,
die de loper kon uittikken op de thuisplaat.
Daarna kwam de mooiste. To ving de bal op korte stopplaats vlak bij drie, de loper van drie had dat
niet gedacht en was dus onderweg naar thuis, daardoor kon Toob met een loopactie naar drie rennen om daar de derde nul te maken. Ondertussen kwam de loper van twee naar drie lopen waardoor
hij deze nog kon uittikken nul nummer vier die dus niet meer meetelde, maar goed toch een schitterende triple.
Nu aanvallend want deze prestatie is nog unieker, Alle slagmensen hadden een gemiddelde van
0.1000 op een na. Dat betekent dus 1 uit 1 of zoals bij Jerry v/d Linde en Menno 2 uit 2.
Menno had daarbij ook nog een homerun en in zijn derde slagbeurt welke niet meer voor de wedstrijd meetelde een derde honkslag. Ook fantastisch.
Ondanks dat de tegenstander minder was vandaag hebben we heel goed gespeeld zelfs met zijn achten. Drie slagbeurten voor Jari met een 100% on base percentage in de eerste inning is ook zeer goed
en dat konden er meer zijn, maar wij kenden genade en hebben op verzoek van de tegenstander de
slagbeurt geëindigd met 1 uit. 15 – 0 in de eerste inning en als zij de automatische nul hadden gehanteerd 15 – 0 met twee uit.
Prima prestaties jongens.
Jerry v/d Linde als werper buiten de regulieren wedstrijd in 1 slagbeurt 4 keer drie slag geen honkslagen tegen gegooid, prima man ga zo door.
David en Maurice goede vangballen, mooi.
Jerry Mewe goed gecatched. ik heb de nullen die we hadden moeten maken op de aangooien op
twee en op drie geteld.
Max Idema knappe driehonkslag.
Maandag weer lekker trainen voor de volgende overwinning en het liefst compleet.
Als het goed is zijn we er dus met zijn tienen als Jari weer kan lopen.
Groetjes Guido

Foto's by Edwin van der Horst

Jerry v/d Linde als werper buiten de regulieren wedstrijd in 1 slagbeurt 4 keer drie slag geen honkslagen tegen gegooid, prima man ga zo door.

te zien het publiek gaat uit zijn dak bij deze
inmaak wedstrijd

het heeft hard geregend

Jari geblesseerd maar toch door spelen kei hard

Aan alle andere teams: ook voor jullie verslagen in woord en beeld is royaal plaats in de Strike.
VOOR EN DOOR DE LEDEN VAN OVVO

Nu moeten wij zeggen dat het aan het softbal front erg stil blijft
Kom op Meiden jullie horen er toch zeer zeker bij waar blijven jullie foto's en wedstrijdverslagen
het is toch zeker geen mannen club

STUUR IN WIJ PLAATSEN LAAT ZIEN DAT SOFTBAL

Niet op komen dagen voor wedstrijd of training.
Wij willen nog even duidelijk maken dat als je niet komt trainen of als je een wedstrijd moet spelen
het de bedoeling is dat als je niet kan komen het wel even laat weten aan je coach of teamleider.
De competitie is nauwelijks begonnen of er werden al enkel teams met te weinig spelers
geconfronteerd. Dit kan en mag niet gebeuren, want je dupeert je medespelers.
Als het meerdere keren voor komt bij een bepaalde speler zal dit wel consequenties kunnen hebben
voor de desbetreffende speler bijv: 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

Van 13 tot en met 22 juli 2012 wordt in het Pim Mulierstadion de 26e editie van de Haarlemse
Honkbalweek gehouden. In Haarlem verdedigt Nederland zijn titel. In 2010 verloor Oranje slechts
één van de acht wedstrijden. Het leverde de derde toernooiwinst op voor Nederland. De
Nederlandse honkbalsite zal dit evenement op de voet volgen. Houd deze site dus in de gaten voor
het laatste nieuws!
Na de huidige wereldkampioenen Nederland
zijn ook Japan,USA,Chinese Taipee,Cuba en Puerto Rico van de partij.
Ik weet dat de honkbal aspiranten 1 met zijn allen gaan. Zij maken er een leuk uitje van.
Voor de coaches en teamleiders een mooie kans op teambuilding.
En de kids kunnen er alleen maar van leren en natuurlijk van onze wereldkampioenen genieten.
GA GENIET EN LEER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_____________________________________________________________________

Uit de oude doos
Het veld O.V.V.O.

Softbalteam jaren 90

Ingang hek O.V.V.O. jaren 50

