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Beste Islanders,
Het weer begint langzaam aan op te klaren en dus krijgen we steeds meer honk- en softbal weer.
Ondanks dat een groot gedeelte van het voorseizoen in het water is gevallen hebben we een mooie
start van de competitie gemaakt. De competitie is inmiddels zo’n 7 wedstrijden bezig en The
Islanders doen van zich spreken!
Honkbal 1 staat ongeslagen aan kop van de ranglijst met een positief run saldo van maar liefst 50
runs! Paul en zijn mannen laten zien dat het harde werken van de afgelopen winter loont. Ik heb
enkele wedstrijden mogen scheidsrechteren en met veel trots gekeken naar het spel en het plezier
waarmee dit gepaard gaat. Maar ook Blue Islanders Honkbal doet het fantastisch. Zij staan zelfs met
1 wedstrijd minder dan nummer 2 Batters/Dockers op de eerste plek. Naast plezier wordt de
samenwerking nu door vertaald naar resultaten.
Na 5 wedstrijden staat Blue Islanders Softbal 5de met 2 gewonnen en 3 verloren. De huidige groep is
pas kort voor het seizoen bij elkaar gekomen en heeft weinig gezamenlijke voorbereiding gekend. Ik
kijk uit naar de rest van het seizoen in alle vertrouwen dat plezier zich vanzelf omzet in resultaat. Als
voorbeeld hiervoor geldt zeker ons eigen Softbal 2. In de afgelopen jaren hebben de dames af en toe
zware wedstrijden gekend. Het plezier hebben ze echter nooit verloren en samen dit seizoen staan ze
met 4 gespeeld 4 gewonnen gewoon bovenaan!
De vorig jaar naar de 1ste klasse gepromoveerde Junioren hebben hun draai in de competitie nog
niet gevonden. Zaterdag 8 juni spelen ze uit tegen concurrent Jeka en ik hoop dat de trainingsinzet
daar wordt omgezet in de eerste winstpartij. De aspiranten staan verdienstelijk 2de en draaien mee
aan de top. Koploper Boosters heeft met 5 punten en 3 wedstrijden gespeeld meer verliespunten
dan onze eigen Oude-Tongse formatie! Nog alle kansen dus om het Boosters moeilijk te maken.
Het laatste competitieteam is Heren Softbal. Met 140 runs voor en 47 tegen staan de heren na 7
wedstrijden ongeslagen bovenaan. Het lijkt erop dat deze competitie zal worden beslist tussen Blue
Stars, Blue Hitters en Islanders. Woensdag 19 juni (Blue Hitters uit) en vrijdag 21 juni (Blue Stars
thuis) zullen daarom een belangrijke test zijn.
Dan wat anders: met de bestuurswisselingen heeft de contributieafhandeling later plaatsgevonden
dan normaal. Als het goed is heeft iedereen inmiddels een factuur voor de contributie ontvangen.
Mocht je geen factuur hebben ontvangen meldt dit dan aub aan Richard via penningmeester@theislanders.nl. De betaling van de contributie dient voor 1 juli te zijn voldaan, automatisch incasso’s
vinden plaatst vanuit de vereniging. Leden die niet voor 1 juli de contributie hebben betaald zijn na 1
juli niet speelgerechtigd: zorg dus dat je dit op tijd hebt afgerond!
Een goede start is het halve werk en vele teams zijn prima aan de competitie begonnen. Over de
breedte van de vereniging is sprake van een fantastische start met 4 van de 7 competitieteams aan
kop van de ranglijst! Ook onze jongste leden de BeeBallers spelen met veel plezier hun wedstrijden.
Ik hoop dat we de rest van het seizoen het plezier vasthouden en waar mogelijk onze resultaten
verbeteren of vasthouden.
Ik hoop jullie snel weer te treffen op het veld! Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur,
Martin
Ps. Via deze link kun je de competitiewijzer vinden: http://www.theislanders.nl/images/PDF2/Competitiewijzer2013.pdf
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