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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

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:

Vacant

Honkbal Junioren :

Clarence York
06-83637449

REDACTIE

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

De Redactie :
Verslag van de Kampioen :
Kantine
Bericht van overlijden
Beeindiging lidmaatschap
Dug-Outs bah! :
Verjaardagen :
De Pen :
Info Winterscholen :
De oude doos:

Van de redactie :
Deze maand heeft u langer dan normaal op een nieuwe strike moeten wachten. Een technische
storing en een chronisch gebrek aan kopie speelden ons parten. Helaas bleef, na het verhelpen van
de storing, het ontvangen van kopie uit.
Vandaar dit keer een wat magere strike.

___________________________________________________________________________
Er zijn kampioenen te melden

Heren 2 Honkbal is vorige week kampioen geworden
van Jorik Bloem, speler HB2:
Na een stroeve en slordige start, stonden we al snel met 2-0 achter. De wedstrijd van de dag ervoor
zat duidelijk nog in de armen. Maar op een prachtige dag als deze lieten we ons niet uit het veld
slaan. Integendeel. In de volgende innings werd de alsmaar meer mopperende tegenstander
overklast.
Dankzij solide slagwerk en een paar mooie dubbelspelen groeide de voorsprong ziender ogen
alsmede de glimlach op de gezichten van de OVVO spelers...
Ook de pitchers lieten zich niet onbetuigd en menig tegenstander keerde onverrichter zake terug
naar zijn dugout. Na een zonovergoten strijd van de gebruikelijke twee uur prijkte een stand van 11-2
op het scorebord.
Op de heuvel werd het gehele team onder luid applaus van de aanwezige supporters gehuldigd en
bedolven onder prachtige bossen bloemen. Daarna was het nog lang nagenieten in de zon onder
genot van een natje en een droogje. Voor een groot aantal was dit het eerste kampioenschap uit hun
leven.
Proficiat allemaal! Job well done.
Namens de Redactie van the new strike
van harte gefeliciteerd en van wat de red. heeft gezien van jullie pittige trainingen
VERDIENT !!!!!!!!!!

Kantine OVVO:
Natuurlijk is iedereen benieuwd hoe de stand van zaken is met de bouw van de kantine.
Op dit moment is de financiering bijna rond met de bank en wordt op korte termijn een voorlopige
1/3de regeling aangevraagd. Het wachten is nu op de bank en 1/3de regeling.
Als alles rond is, dan is de kans aanwezig dat dit jaar nog wordt gestart met de bouw van de kantine.
Zodra er meer bekend is, laten wij het uiteraard zo snel mogelijk weten.

__________________________________________________________________________________

Beeindiging lidmaatschap of overschrijving naar andere vereniging.

Alle spelers en speelsters die hun lidmaatschap niet willen voortzetten volgend seizoen dienen zich
uit te schrijven voor eind oktober.
Mocht je naar een andere vereniging vertrekken, dien je bij de nieuwe vereniging een
overschrijvingsformulier te halen en deze zal dan door OVVO worden ingevuld.

Bericht van overlijden
Op 26 september 2012 is ons oud lid en (bonds)scheidsrechter Marcel Wever overleden.
Wij wensen Esther en familie heel veel sterkte met het verlies van haar vader.

Dug-Outs.
De afgelopen periode is het verschillende malen voorgekomen dat de tegenstander kwam melden
dat de dug-out vies en onopgeruimd aangetroffen werd.
Na de wedstrijden en trainingen blijft er heel veel afval liggen: zoals lege plastic flessen en blikjes.
We begrijpen best dat er tijdens een wedstrijd of training veel gedronken wordt want sporten
maakt dorstig. Maar gooi je lege fles of blikje even weg, er staan in iedere dug-out afvalbakken.
Het is toch een afgang als de tegenstander komt klagen over de dug-outs.
Laten we OVVO gewoon schoonhouden. Het is een kleine moeite.
(overigens hoort het vegen van het veld ook bij afronden van training/wedstrijd)

GEWOON DOEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Net nieuw

Jarigen van de maand
"Beter laat dan nooit" zullen we maar zeggen. Bij deze nog van harte.
Zij waren jarig tijdens de zomerstop:
Jessica van Soest
2 augustus
softbal dames 1
Finn van Houts
2 augustus
honkbal pupillen 1
Pepijn van Vliet
2 augustus
honkbal aspiranten 1
Frans de Mug
3 augustus
coach honkbal junioren
Tijmen de Vos
3 augustus
honkbal junioren
Mathijs Blits
4 augustus
honkbal 1
Tom Veenhof
4 augustus
honkbal pupillen 2
David Grams
7 augustus
honkbal aspiranten 2
Britt Zeeman
8 augustus
softbal junioren
Patricia Polderman
9 augustus
coach honkbal pupillen 2
Egidio Placios Garcia
10 augustus
honkbal aspiranten 2
Lynn van Raalte
14 augustus
softbal aspiranten
Bram Seidenberg
14 augustus
honkbal aspiranten 2
Ambrosio Vidal
15 augustus
Niet spelend lid
Mandy van der Maas 18 augustus
softbal junioren
German Reyes Cruz
19 augustus
honkbal 1
Marlijn Kossen
20 augustus
softbal dames 2
Sylvia Moria
22 augustus
De jarigen van september ook nog van harte gefeliciteerd.
Jan Willem Haak
Maurits van Tienen
Emiel Lebrun

1 september
5 september
5 september

voorzitter/softbal heren 1
softbal heen 1
honkbal 2

Iris de Vries
Artemy Evdokimov
Anna Woudenberg
Juan Alvarez Solano
Teun Jonker
Jerry Mewe
Pepijn Franken

14 september softbal dames 2
17 september honkbal aspiranten 1
19 september softbal aspiranten
21 september coach honkbal pupillen 1
23 september honkbal pupillen 2
24 september honkbal aspiranten 1
26 september honkbal aspiranten 2

De jarigen van oktober alvast van harte gefeliciteerd.
Fabio van Dissel

1 oktober

honkbal junioren

Luka Kothuis

1 oktober

honkbal pupillen 2

Micheal van Opzeeland 2 oktober

softbal heren 2

Rens van den Burg

4 oktober

softbal heren 1

Wessel Maduro

6 oktober

honkbal heren 1

Andre Smit

8 oktober

softbal heren 2

Faas Lemmens

8 oktober

honkbal pupillen 2

Freek Pals

9 oktober

honkbal aspiranten 2

Remco Eeltink

12 oktober

softbal heren 1

Arnold Whitfield

12 okober

softbal heren 2

Dennis Verkaik

12 oktober

honkbal heren 2

Damion Polderman

12 oktober

honkbal aspiranten 2

Mark Blauwgeers

13 oktober

honkbal heren 2

Dees jan Postma

13 oktober

honkbal pupillen 1

Kaylee Mertens

16 oktober

softbal aspiranten

Evert de Vos

17 oktober

coach softbal aspiranten

Enigmar Calliste

17 oktober

softbal heren 2

Zoe Mertens

17 oktober

softbal aspiranten

Kwinti Renardus

20 oktober

honkbal junioren

Joran Redha

20 oktober

honkbal junioren

Sietse Feijen

21 oktober

honkbal heren 1

John Brooke

22 oktober

honkbal heren 2

Teu de Wit

22 oktober

honkbal pupillen 1

Simon Deun

26 oktober

softbal heren 1

Boy Jacobs

28 oktober

honkbal junioren

Melle Stol

29 oktober

honkbal aspiranten 2

DE PEN
Maurice de Jong

Team/functie: Ik speel in herensoftbal 1 en ik ben sinds 2 jaar lid van de Technisch commissie
Beroep: Rijksambtenaar
Geboorteplaats: Amsterdam
Partner: Olga
Kinderen:2 zonen (Jeffrey en Yoeri)
Huisdieren: geen
Hobby’s: Sport, Computer, Tuin en vrije tijd
Wat eet je het liefst: Boerenkool met runderworst
Lievelingsdrank: wijn en water
Lievelingsmuziek: Beatles, The Eagles, Supertramp, Queen
Favoriete TV programma: geen voorkeur
Lievelingsfilm: The longest day
Mooiste boek: De man die naar Auschwitz wilde (meer indrukwekkend en ik ben niet zo een lezer)
Favoriete sporter aller tijden: Johan Cruyff
Ik heb een hekel aan: ongerechtigheid
Wat is je grootste blunder geweest: honkbalwedstrijd OVVO-Hoofddorp (1e klasse landelijk
beginjaren 80) De stand was 1-1 in de 10de inning en er waren twee nullen. Ik speelde rechtsveld en
er wordt een hard geslagen bal richting tweede honkman geslagen. Ik kies om de aangooi richting
het eerste honk te dekken. Ik loop richting het hek, maar de bal gaat vlak langs de tweede honkbal.
Hierdoor rolde de bal hard door tegen het hek aan bij Fortius. De slagman was een snelle loper en
liep een homerun. Wij verliezen hierdoor de wedstrijd met 1-2.
Welk honk/softbalmoment zal je nooit meer vergeten? Mijn eerste homerun in 1975 (OVVO IJ
tegen HCAW halve finale Nederlands kampioenschap) en Nederlands kampioen honkbal 2011
Wat is je favoriete vakantieland: Frankrijk
Wat je zou je doen als je een miljoen wint: Stoppen met werken.
Hoe ben je bij de vereniging terechtgekomen: Als 8 jarige (1964) ben ik bij OVVO begonnen in de
Bleesing. In die tijd mocht je eigenlijk pas honkballen als je 10 jaar was. Ik denk dat het team te
weinig spelers hadden. Ik was ook net begonnen met voetballen bij OVVO.

Ik geef de pen aan: Sylvia Moria

Deze vraag wil ik graag aan haar/hem stellen:waar komt de passie voor het honk. en sofbalspel
toch vandaan?_

WINTERSCHOLEN
WINTERSCHOOL 2012
De Winterscholen zijn een breedtesportactiviteit tijdens de winterperiode waarvoor iedereen zich
kan inschrijven, zowel beginners
als gevorderden. De trainingen worden dicht bij huis georganiseerd en verzorgd door instructeurs die
veel verstand hebben van honkbal of softbal.
Deelname
Speel je honkbal en ben je geboren in 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 of 2004
Speel je softbal en ben je geboren in 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 of 2004
Schrijf je dan snel in voor één van de Winterscholen
De voorlopige locatie en de data:
Zaterdagen: 27 oktober, 3, 10, 17, 24 november en 1 december
Zondagen: 28 oktober, 4, 11, 18, 25 november en 2 december
Plaats Coördinator Data / Dag Tijd Locatie Opmerkingen
Amsterdam Michel Aussems Zaterdagen 09:00 Amsterdam Pirates Let op: Snel vol!
(HB) -15:00 Herman Bonpad 5 Bij de Pitching wordt
1067 SN Amsterdam de Hitting ook behandeld
Amsterdam Berend Mannessen Zondagen 10:00 Amsterdam Pirates
(SB) -14:30 Herman Bonpad 5
1067 SN Amsterdam
Assen Christina Haak Zaterdagen 09:00 Sportzaal de Kluut
-14:00 Burg Bothenius Lohmanweg 8
9404 LB Assen
Eindhoven Corinne v.d. Griendt Zaterdagen 09:00 Sporthal Tivoli Bij de Pitching wordt
3, 10, 24 nov -14:00 Geert Grootestraat 72 de Hitting ook behandeld
1, 8, 15 dec 5645 RE Eindhoven
Haarlem Erik Sodekamp Zondagen 10:00 PNH Hal Inschrijving via
-14:30 Jaap Edenlaan website van Rabbits
Haarlem Max. 120 deelnemers
Rotterdam Evelien Vonk Zondagen 09:00 Recreatiecentrum Oostervant Max. 90 deelnemers
(HB) -14:00 Oostervantstraat 25 1 onderdeel
3021 PT Rotterdam per deelnemer

Rotterdam André Prins Zat. 3, 10, 12:00 Sporthal de Lagewei Inschrijving via
(SB) 17, 24 nov -18:00 Ploegwei 1-3 andreprinssoftbal@gmail.com.
1,8 dec 2992 ZC Barendrecht
Programma
De training zijn op zaterdag of zondag en duren 1½ uur. Je kunt kiezen voor de onderdelen Pitching,
Catching of Fielding. Tijdens
de onderdelen Catching en Fielding wordt ook Hitting behandeld (Zie opmerking bij Amsterdam HB
en Eindhoven).
Kosten
Je betaalt 60 euro voor zes trainingen op één onderdeel.
Inschrijving
De inschrijving start op 3 september en sluit op 14 oktober. De link naar de inschrijvingspagina
wordt geplaatst op de website
onder “actueel/activiteiten” Deze inschrijving bestaat uit twee delen:
1) Betaling via iDEAL
2) Invullen van de persoonlijke gegevens
Mocht je niet de mogelijkheid hebben iDEAL te gebruiken, stuur dan een mail naar info@knbsb.nl.
Na inschrijving ontvang je een e-mail ter bevestiging. Hierop staat nog niet de indeling vermeld.
Daarover krijg je pas een week van
tevoren een bericht van de locatiecoördinator. Indien je geen bevestiging van inschrijving ontvangen
hebt, dien je via info@knbsb.nl
contact op te nemen met de KNBSB.
Opmerking(en)
- Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn, behoudt de KNBSB het recht een locatie te annuleren.
In dat geval wordt het
inschrijfbedrag teruggestort.
- Kosteloos annulering kan tot 14 oktober via info@knbsb.nl. Na deze datum vindt er geen restitutie
van het inschrijfgeld plaats.
- De indeling wordt gemaakt door de locatiecoördinatoren. Het bondsbureau kan geen informatie
verstrekken over de indeling.
Als u vragen heeft over de indelingen, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator na de
bekendmaking van
indeling. Bij indeling wordt er zo goed mogelijk rekening gehouden met de leeftijd/vereniging
- Informatie over Winterschool voor talenten wordt binnenkort bekend gemaakt.

_________________________________________________________________

De oude doos:
Een beeld van 11 augustus 1968 in Amsterdam
gespeelde honkbalwedstrijd (Hoofdklasse)
OVVO-ABC 3-1. Een honkloper van OVVO
wordt hier op "uitgetikt door een honkman van
ABC.
Tevens ziet u op de foto het oude
legendarische scorebord van OVVO. Vroeger
werd bij elke thuiswedstrijd twee jeugdspelers
aangewezen om op het scorebord de stand bij
te houden. Hiervoor was ruim voldoende
animo. Alle jeugdleden vonden het geweldig
om daar te zitten om de stand bij te houden en
de wedstrijd te bekijken. Helaas is het
scorebord in de jaren 80 door verval
afgebroken. Het linker gedeelte met de
aanduiding Ball, Strike, Out en H – E heeft tot
in de jaren 90 gefunctioneerd.

Wist u, dat de Volendamse popgroep The Cats in
1976 de pakken heeft geleend van OVVO voor
hun album “the Cats Homerun”. In de jaren 60 en
70 was de opdruk op de pakken van OVVO “Cats”.

Een beeld van 25 juni 1967 in Amsterdam
gespeelde honkbalwedstrijd O.V.V.O. - Haarlem
Nicols (Hoofdklasse). O.V.V.O. won met 1-0.
Boudewijn Maat wordt hier uitgevangen door
Ruby Martes, de eerste-honkman van OVVO.
Ondanks zijn snelle ren kwam Maat net te laat.

