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Welkom bij honk- en softbalvereniging The Islanders 

 

Wij heten je van harte welkom bij de honk- en softbalvereniging The Islanders. In dit document tref je 

als nieuw lid alle relevante informatie aan op velerlei gebied. Blijven er vooralsnog vragen over, 

schroom niet en spreek gewoon iemand van het bestuur of het kader aan. Je wordt ongetwijfeld verder 

geholpen.  

 

Honk- en softbalvereniging The Islanders is een jonge, financieel gezonde en groeiende vereniging die 

in 1992 het levenslicht zag. Grotendeels met eigen middelen en menskracht is destijds aan de Melkweg 

de eerste honkbalveld gerealiseerd. Inclusief dug-outs, backstops, slagtunnel, kleedkamers en de eigen 

kantine ‘Tisvanonseige’. Iets waar de roodwitten enorm trots op zijn. Sinds 2009 heeft de vereniging 

de schitterende accommodatie op sportpark De Koepel betrokken.  

 

De club neemt jaarlijks gemiddeld met tien teams deel aan de verschillende competities. Dit betekent 

dat jongens en meisjes, dames en heren van vijf tot 50+ wekelijks hun balletje kunnen slaan. De 

afgelopen jaren hebben reeds diverse teams een kampioenschap in de wacht weten te slepen. The 

Islanders telt dus mee in de regio. Het merendeel van de leden is afkomstig uit Oostflakkee. De 

toenemende bekendheid van de vereniging zorgt er evenwel voor dat er ook steeds meer leden uit 

andere gemeenten naar Oude-Tonge komen om te honkballen.  

 

The Islanders voert een sociaal-maatschappelijk beleid met veel aandacht voor de jeugd. Hiertoe 

worden onder meer jeugdcontributies laag gehouden en zijn er speciale kortingen mogelijk voor leden 

die bijvoorbeeld nog studeren of werkeloos zijn. Ook voor anderen die ondervinden dat de financiële 

drempel te hoog voor ze is (bijvoorbeeld asielzoekers) wordt naar een passende oplossing gezocht. 

Tevens vindt de vereniging dat personen met zowel een geestelijke- als lichamelijke tekortkoming 

probleemloos opgenomen moeten kunnen worden binnen de club. Dit vinden wij niet alleen, maar hier 

zijn ook daadwerkelijke praktijkvoorbeelden voor aan te geven. 

  

Activiteiten 

Naast het aanbieden van de honk- en softbalsport in de breedste zin van het woord, houdt The Islanders 

zich tevens bezig met het organiseren van diverse andere activiteiten. Zowel activiteiten voor de eigen 

leden als mensen daarbuiten. De vereniging vindt in deze dat ze, waar mogelijk, ook de plaatselijke 

bevolking vertier moet kunnen aanbieden.  

Enkele voorbeelden: 

- Scholenhonkbalproject, Baseball-experience, 

- Instuifmiddag, inlooptrainingen, 

- Kinderfeestjes, Familiedag, Paastoernooi, 

- Scoorderscursussen, scheidsrechtersopleidingen, 

- Specifieke slagtrainingen en trainingen voor catchers en pitchers, 

- Teambuildingsevenementen, jeugd- en seniorenkamp, 

- Medewerkersavond, Nieuwjaarsreceptie, 

- Speler van de week, 

- Eindtoernooien. 
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Bestuur 

Het bestuur van The Islanders bestaat uit de volgende personen: 

 

NAAM FUNCTIE E-MAIL 

Martin van Zanten voorzitter voorzitter@the-islanders.nl 

Emmy Waldekker wedstrijdsecretaris wedstrijdsec@the-islanders.nl 

Ed Molendijk bestuurslid bestuur@the-islanders.nl 

Dorien Verhagen secretaris bestuur@the-islanders.nl 

Peter Roubos technische zaken tc@the-islanders.nl 

Jan van Zanten technische zaken tc@the-islanders.nl 

   

Voor vragen op een bepaald gebied staan bovenstaande personen te allen tijde tot je beschikking. 

Verder zijn er binnen de vereniging ook nog verschillende commissies enz. actief.  

Hieronder een overzicht. 

 

COMMISSIE COORDINATOR TELEFOON E-MAIL 

Accommodatiecommissie Teunis Knops 0187-651381 knops19@zonnet.nl 

Activiteiten-

/jeugdcommissie 

Emmy Waldekker 0187-641887 emmywaldekker@gmail.com 

Communicatiezaken Ben Hameeteman 0187-641138 benhameeteman@upcmail.nl 

Weekbericht Johan van Zanten 0187-641405 jm.vanzanten@upcmail.nl 

 

 

Trainingen en wedstrijden 
De honkbalcompetitie loopt van half april tot en met begin oktober. In maart wordt begonnen met de 

oefenwedstrijden. Vanwege de zomervakantie wordt in de maand juli een zomerstop van ongeveer vier 

weken ingebouwd. De reguliere competitiewedstrijden worden meestal in het weekend gespeeld. 

Indien om redenen een wedstrijd wordt afgelast wordt dit door de betreffende trainer/coach aan de 

spelersgroep gemeld. Voor de jeugd betekent dit -soms- dat zij een alternatief programma krijgen 

voorgeschoteld. Dit kan een extra training zijn of bijvoorbeeld een spelregel- of (honkbal)filmmiddag 

in de kantine. 

 

Competitiewijzer 

Aan het begin van het seizoen kunnen alle leden de zogenaamde Competitiewijzer downloaden van de 

verenigingswebsite www.the-islanders.nl. Hierin staat het complete wedstrijdprogramma (onder 

voorbehoud) van dat betreffende seizoen. Ook de routebeschrijvingen naar de diverse andere 

verenigingen zijn hierin opgenomen. 

 

Weekbericht 

Tijdens het competitieseizoen verschijnt wekelijks via de e-mail een Weekbericht. Hierin staat het 

juiste programma met alle informatie over -eventueel- verschoven wedstrijden enz.  
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Website / social media 

Alle informatie die de vereniging op papier uitbrengt wordt normaal gesproken ook op de website 

www.the-islanders.nl gepubliceerd. Daarnaast is de club tevens actief op Facebook, Twitter en  

YouTube. Kijk op de website voor de adressen. 

 

Trainingen 

Tijdens het seizoen vinden de trainingen van alle teams plaats op honkbalaccommodatie De Koepel in 

Oude-Tonge. Deze beginnen zodra de zomertijd zijn intrede heeft gedaan. Hiertoe wordt jaarlijks een 

indeling gemaakt, dat via Weekbericht en digitale media wordt verspreid. Tijdens de reguliere 

schoolvakanties wordt er in principe door de jeugdteams niet getraind. Wel is het mogelijk dat 

trainingen in onderling overleg alsnog gewoon doorgaan.  

 

Wintertrainingen 

De wintertrainingen worden gehouden in verschillende zalen op Goeree-Overflakkee. Zoals de 

Grutterswei (Oude-Tonge), gymzaal Fios (Achthuizen), gymzaal Het Centrum (Ooltgensplaat) en de 

gymzaal van de Technische School (Middelharnis). Tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken aan het 

einde van het seizoen wordt bekendgemaakt welk team waar gaat trainen die winter. De zaaltrainingen 

voor de jeugd lopen van november tot en met eind maart. De senioren gaan van januari tot en met eind 

maart de zaal in. Tijdens reguliere schoolvakanties liggen de trainingen voor de jeugd stil. Tijdens de 

wintermaanden worden door de honkbalbond, de KNBSB, diverse speciale trainingen georganiseerd 

op het gebied van slaan, pitchen en catchen. Het bestuur van The Islanders beveelt deze trainingen van 

harte aan, voor zowel nieuwe als bestaande leden.  

 

Afmelden 

Binnen de vereniging is het een goed gebruik om bij onverwachte afwezigheid (ziekte, enz.), zowel bij 

trainingen als wedstrijden, de betreffende trainer/coach hiervan in een zo vroeg mogelijk stadium op de 

hoogte te stellen. Zodat hij/zij nog in de gelegenheid is om, indien mogelijk, bijvoorbeeld versterking 

te zoeken bij andere teams. 

 

Kleding 

Tijdens wedstrijden is iedereen verplicht zich te kleden volgens vastgestelde richtlijnen. Hiervoor is 

een kledingvoorschrift opgesteld en te verkrijgen in de kantine. De juiste uitrusting is aan te schaffen 

via bestuur@the-islanders.nl. De spullen worden betrokken van onze huisleverancier Covee in 

Papendrecht. Als vereniging krijgen wij korting bij alle aankopen. Ook andere materialen, zoals 

knuppels, slaghandschoentjes en handschoenen, kunnen eventueel hier worden besteld. 

 

De teams 
Gemiddeld doet The Islanders jaarlijks met tien teams mee aan de competitie. Normaal gesproken 

hebben we voor iedereen binnen de vereniging een plekje.  

 

Jeugdteams 

De jeugdteams zijn samengesteld uit spelers van een bepaalde leeftijdscategorie. Dit betekent als een 

kind weer een jaartje ouder wordt door kan schuiven naar een volgend team. De opbouw is in principe 

als volgt: beeball, pupillen, aspiranten en junioren. Hierna volgt de categorie senioren. Elk seizoen 

voor de zomerstop wordt door de Technische Commissie (TC) van de vereniging alvast gekeken naar 

de teamsamenstellingen voor het volgende seizoen. Kinderen die doorschuiven krijgen dit via de 

trainer/coach dan al te horen en gaan vervolgens na de zomerstop alvast meetrainen met hun 

toekomstige ploeg.  
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Seniorteams 

De eerste senioren honkbalteams, zowel honkbal als softbal, worden samengesteld op basis van de 

kwaliteiten van spelers en speelsters. Dit ter beoordeling aan de betreffende trainers/coaches van die 

teams. Spelers die het niveau -nog- niet aankunnen komen uit in het tweede negental.  

 

Evaluatiegesprekken 

Aan het einde van elk seizoen vinden er voor alle teams zogenaamde evaluatiegesprekken plaats. 

Tijdens deze bijeenkomsten in de kantine wordt teruggekeken op het afgelopen seizoen, alvast vooruit 

geblikt naar het volgende seizoen en de indelingen voor de zaaltrainingen besproken. De gesprekken 

zijn bedoeld voor alle leden én de ouders van alle jeugdleden. Vooral de aanwezigheid van de ouders 

wordt door het bestuur uitermate op prijs gesteld! 

 

Beste slagmensen 

Gedurende een competitieseizoen wordt van alle leden door de coaches verschillende informatie 

bijgehouden. Uit deze gegevens is ondermeer af te leiden wie het beste aan slag heeft gepresteerd. 

Deze beste slagmensen worden tijdens het jaarlijkse Eindejaarsfeest in oktober/november gehuldigd.  

 

MVP 

Tijdens het Eindejaarsfeest wordt ook altijd de meeste-waardevolle-speler (most valuable player - 

MVP) van elk team bekendgemaakt. Deze spelers worden door trainers en coaches naar voren 

geschoven en zijn vaak op een andere manier waardevol gebleken voor hun team (inzet, 

trainingsarbeid, voorbeeldfunctie, enz.). 

 

Jaarboek 

De informatie die tijdens het seizoen van alle spelers wordt bijgehouden wordt jaarlijks verzameld en 

komt te staan in het Jaarboek. Dit Jaarboek wordt telkens op de Algemene Ledenvergadering in het 

eerste kwartaal van het jaar gepresenteerd.  

 

Vrijwilligers 
Ook The Islanders is een vereniging van, voor en door vrijwilligers. Gelukkig lukt het elk seizoen weer 

om alle taken te bemensen. Toch kunnen we altijd nog enthousiaste mensen gebruiken. Want vele 

handen maken nu eenmaal licht werk. Hierbij doet The Islanders in ieder geval toch zeker ook een 

beroep op de ouders van de jeugdleden. Ook zij zijn van harte welkom als vrijwilliger. Te denken valt 

dan aan bijvoorbeeld: bardiensten, schoonmaak, helpen bij activiteiten, scheidsrechter/scoorder (cursus 

te volgen in kantine) coaches/trainers, enz. 

 

Kantinediensten / scheidsrechter 

Alle leden van 18 jaar en ouder worden geacht om per seizoen óf vier kantinediensten óf vier 

scheidsrechterbeurten te draaien. Kantinediensten kunnen leden zelf inplannen via de kantine-app op 

de verenigingswebsite.  

 

Houke Hoeksma Trofee 

Op 10 september 2004 overleed na een noodlottig auto-ongeval het zeer gewaardeerde lid Houke 

Hoeksma. Hij werd slechts 21 jaar. In de kantine is voor hem een klein gedenkhoekje met foto 

ingericht. Op initiatief van Houke’s ouders werd in 2005 de ‘Houke Hoeksma Trofee’ in het leven 

geroepen. Een erkenning bestemd voor een vrijwilliger binnen de club die zich het afgelopen jaar op 

meer dan verdienstelijke wijze heeft ingezet voor de vereniging. Omdat ook Houke een 

prijzenswaardige vrijwilliger was, een meer dan toepasselijke waardering. 


