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Mededelingen van het bestuur, nummer 5 18 oktober 2013 

Beste Islanders, 

Alle wedstrijden van seizoen 2013 zijn gespeeld, het seizoen zit er weer op. En wat voor een 
seizoen….we mogen met trots terugkijken. 

Van de 8 spelende teams zijn er 4 kampioen geworden, te weten; Heren Softbal, Honkbal 1, 
Aspiranten en Softbal 2. Dit is in de historie van de Islanders nog niet eerder voorgekomen. De 
overige teams hebben ook heel goed meegedraaid, Honkbal 2 is tweede geworden in hun 
competitie, Softbal 1 is als derde geëindigd en de Junioren hebben niet veel gewonnen maar wel een 
heel leerzaam en uitdagend seizoen achter de rug! Bij de Beeball is iedereen kampioen en gaat het 
vooral om het spelplezier en het bekend raken met honkbal. 

Nu kijken we alweer vooruit naar het volgende seizoen; de TC is druk bezig met het reserveren van 
zalen voor de wintertrainingen, de evaluaties zijn allemaal achter de rug en teamindelingen voor 
seizoen 2014 worden overdacht en besproken. Informatie over zalen en trainingstijden voor de 
winter volgen zo spoedig mogelijk, er worden nog wat laatste puntjes op de i gezet. 

Buiten de fantastische resultaten zijn wij ook erg blij en trots op jullie allemaal. Er hing een goede 
sfeer binnen de vereniging en veel leden (en ouders) hebben op één of andere manier hier een 
steentje aan bijgedragen, hartelijk dank hiervoor aan iedereen! Klusjes werden gedaan, 
kantinediensten en scheidsrechtersbeurten liepen eigenlijk zonder grote problemen en daarnaast 
nog 1001 “dingetjes” die gewoon geregeld werden. Een vereniging kan niet bestaan zonder de hulp 
en inzet van jullie allen. 

Vorige week is er voor het eerst een “end-of-season” toernooi georganiseerd op initiatief van 
Jovanka en Paul. Het was een prachtige en gezellige dag, mede door het fantastische weer en leuke 
en sportieve tegenstanders. Wij kijken uit naar volgend jaar!  

Op zaterdag 16 en zondag 17 november zal er in het Rotterdam Topsport Centrum weer de European 
Big League Tour plaatsvinden. Hier komen enkele MLB spelers (Amerikaanse Major League spelers) 
clinics geven aan jeugdspelers. De Islanders zullen hier goed vertegenwoordigd zijn dus als je agenda 
het toelaat is het de moeite waard om even te komen kijken. De eerst clinic begint om 12.00 uur en 
de tweede om 15.00 uur. Dit geldt voor beide dagen. 

Dan rest mij nog om jullie allemaal uit te nodigen voor zaterdag 23 november. Op deze avond willen 
we onder het genot van een hapje en drankje (en misschien een klein dansje?) het seizoen afsluiten 
met elkaar en zullen de prijzen voor beste slagman en MVP weer verdeeld gaan worden. De avond 
zal om 18.30 uur aanvangen en we verwachten ook dit jaar weer hoog bezoek uit Spanje…… 

Voor nu wensen wij iedereen een goede winter toe en hopen we elkaar weer snel tegen te komen in 
de zalen! 

Namens het bestuur, 

Greta Schouten 

 


