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Mededelingen van het bestuur, nummer 2 3 april 2012 

Beste Islanders, 

Het is zover! Aankomend weekend start de competitie 2012 en wij als bestuur hebben er weer zin in! 
In de afgelopen weken hebben alle teams dankzij het goede weer oefenwedstrijden kunnen spelen. 
Dat is helaas wel eens anders geweest maar we hopen dat dit een zich doortrekt naar de rest van de 
zomer. Niets is immers lekkerder dan een potje ballen bij goed weer! 

Naast oefenwedstrijden zijn er toernooien gespeeld. Enkele weken geleden is er op ons eigen veld 
een succesvol BeeBall toernooi gespeeld. Ondanks dat onze eigen toppers niet de zege wisten af te 
dwingen was ook hier het weer en de sfeer er niet minder om.  

Afgelopen weekend is de voorbereiding van onze jeugd afgesloten met een jeugd-dag op ’T Vuufde 
Honk. Hierbij is onze jeugd de gehele dag getraind door speelsters die tientallen wedstrijden met het 
Nederlands team hebben gespeeld ondersteund door de TC en Tim Strijbosch welke in Nederland het 
allerhoogste niveau heeft behaald en waarvan we blij zijn deze sinds dit seizoen weer terug te zien 
op onze velden. Tussendoor hebben onze toppers nog lekker aan de pannenkoeken gezeten.  

Twee voorbeelden van geslaagde evenementen waarvoor we iedereen betrokken bij de organisatie 
willen bedanken. Maar we gaan door: 18 april staat de Instuif gepland en voorlopig staat voor 25 
april het Scholentoernooi op de agenda. De Instuif zal worden ondersteund door Sportteam GO 
waardoor we verwachten zeker te zijn van minimaal 40 kinderen. Voor het Scholentoernooi zijn 7 
scholen benadert en wordt momenteel gekeken naar de beste invulling. De coördinatie is vanuit het 
bestuur in handen van Greta (gretaschouten@hotmail.com).  

Daarnaast hebben we nog de Familiedag waarmee we ons 20-jarig bestaan willen vieren. Het idee is 
dat alle leden familie en vrienden uitnodigen waarmee we een gezellig toernooi spelen afgesloten 
met een BBQ. De officiële uitnodigingen volgen nog maar houdt alvast de datum vrij voor jou en je 
familie en vrienden: 23 juni. 

Gelukkig hebben we ook voor onze mannen van Honkbal 2 dit seizoen een oplossing kunnen vinden. 
Eind vorig jaar hebben we helaas samen met de spelers moeten concluderen dat er voor 2012 te 
weinig spelers zouden zijn. Na een wervingscampagne waaruit helaas geen nieuwe leden zijn 
voortgekomen zagen we samenwerking met een andere vereniging als enige optie. Precies op dat 

voor samenwerking. In overleg met Honkbal 2 is er voor gekozen om dit seizoen samen te werken 
met Blue Stars uit Numansdorp. Als bestuur zijn we erg blij hiermee toch onze leden te kunnen laten 
spelen en kijken we uit naar de samenwerking met Blue Stars. Voor 2012 zullen we het 
combinatieteam Blue Islanders kunnen aanmoedigen langs de velden van Blue Stars en Islanders 

Afsluitend wil ik jullie nog wijzen op onze nieuwste aanwinst: de slagtunnel! Afgelopen week is er de 

laatste hand aan gelegd en het ziet er fantastisch uit. Inmiddels hebben verschillende leden er al 

gebruik van gemaakt en we hopen hiermee onze slagtraining verder te verbeteren. Iedereen die 

betrokken is bij de realisatie (van machine tot hek, net en ondergrond) ontzettend bedanken, top! 

We hopen jullie snel weer te treffen op het veld, met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur,  

Martin 
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