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Voorwoord
Het oude seizoen is nog niet om of de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer in volle gang. We 
hopen dat je het afgelopen seizoen met veel plezier hebt gespeeld bij de Dragons en dat je ook het volgende 
seizoen weer van de partij bent. 

Binnenkort lassen we een kleine, welverdiende rustperiode in, maar achter de schermen zullen er nog veel 
vrijwilligers bezig blijven om het volgende seizoen goed voor te bereiden. Jouw hulp is daarbij ook van harte 
welkom. Meer informatie over alle plannen vind je in deze nieuwsbrief. Tevens een korte terugblik op een 
aantal activiteiten.

Trainingstijden winterseizoen
Trainingen starten weer in januari

In de Algemene Ledenvergadering van 26 januari 
2004 is besloten dat de zaaltrainingen voor alle 
teams voortaan pas beginnen in januari. Alleen de 
huidige peanuts vormen hierop een uitzondering, 
zij zullen in november starten met zeven extra 
trainingen. 

De nieuwe trainingstijden zijn op de website 
gepubliceerd. Ook de teamindeling zal zo spoedig 
mogelijk op de site verschijnen, doch uiterlijk 15 
december 2004. Houd de site dus goed in de gaten 
en kijk bij welk team je dit jaar bent ingedeeld.

Pitcher/Catcher/Hitting school
Schrijf je in snel in!

In het seizoen 2004/2005 organiseert de KNBSB 
wederom de opleidingsscholen voor honkballers 
van 8 t/m 15 jaar en voor softbalsters van 8 t/m 16 
jaar. Trainingen op hoog niveau van instructeurs, 
die zelf spelen, trainen of coaches op nationaal en 
internationaal niveau!

Uiteraard wil de vereniging haar leden de 
gelegenheid bieden zich hiervoor op te geven.
Beide cursussen vinden plaats in Nieuwegein.

Data P/C school:
 6, 13, 20, 27 november 2004
 11 en 18 december 2004 
(inschrijven uiterlijk 15 oktober)

Data Hitting school: 
 15, 22, 29 januari 2005
 5, 19 en 26 februari 2005
(inschrijven uiterlijk 25 oktober)

De bijdrage die de KNBSB hiervoor vraagt is 
€ 38,50 per school.
Deze bijdrage komt voor eigen rekening en wordt 
via de vereniging aan de KNBSB afgedragen.

Heb je geen formulier ontvangen, neem dan snel
contact op met Gilbert de Mello.
De indeling voor de school gaat in overleg met de 
Technische Commissie. Opgave geschiedt via je 
coach of contactouder.

Meer informatie op de website van de Dragons of 
op de website van de KNBSB (www.knbsb.nl)

Groot cursusaanbod KNBSB

Heb je interesse in een coachcursus, wil je meer 
ervaring opdoen als scheidsrechter of wil je als 
trainer aan de slag? Lees dan snel verder.

Ook dit jaar organiseert de KNBSB weer een groot 
aantal opleidingen op honk- en softbalgebied. Lijkt het 
je leuk om je kennis wat uit te breiden en deze kennis 
direct in de praktijk toe te passen? Schroom niet en 
geef je direct op. Meer informatie over de 
verschillende modules is te vinden op onze website, op 
de site van de KNBSB of is opvraagbaar bij het 
bestuur. 

De kosten voor deze opleidingen worden volledig door 
de vereniging vergoed, mits deze natuurlijk in de 
praktijk worden ingezet. Naast wat studietijd kost het 
dus verder helemaal niets! En je doet een schat aan 
ervaringen op, waardoor het honk- of softbal een nog 
leuker spelletje wordt!

Heb je interesse, neem dan snel contact op met het
bestuur. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 december 2004. 
Meer info? Mail bestuur@.

Peanutpretdag wederom succesvol

Eindelijk was het dan zover: de Peanutpretdag 
2004 ! Beter hadden we het niet kunnen treffen. 
Het weer was prima en we konden op tijd 
beginnen. Het Team van de Toekomst was in 
topvorm en dankzij de inspanningen van de 
ouders en vrijwilligers kon de dag niet meer 
stuk!

Er werd afgetrapt met een heus spellencirquit, waar 
onze Peanuts hun vaardigheden aan de hele vereniging 
konden tonen. Dat het wel goed zat met de nieuwe 
kweek bleek uit de fenomenale prestaties. Tony 
Rombley van de Eurepean Baseball School was daarom 
ook trots om de prijzen uit te mogen komen reiken. 
Kjeld Perquin ging met de eerste prijs naar huis, de 
tweede prijs was voor Milan van Amerongen. Delano 
Groot sleepte de derde prijs in de wacht.

Naast deze prijzen deelde Tony ook de 
Peanutdiploma's, de Peanut-II diploma's en de 
Peanutmaatjes diploma's uit aan alle deelnemers, 
zodat ook bewezen kan worden dat men een heuse 
Peanut is. 

Het sportieve gedeelte van de dag werd afgesloten 
met een spannende wedstrijd van de Ouders tegen de 
Peanuts. Dat Peanutbal de nodige oefening vereist (en 



dat de ouders dat dus nog wel wat oefening kunnen 
gebruiken) bleek uit het resultaat. Wedstrijdleider 
Jeroen Bosman kon niet anders concluderen dan 
'een vette winst' voor de kids. 

Omdat sporten hongerig maakt, werd snel de 
barbecue klaargezet en kon iedereen genieten van 
een heerlijke en gezellige maaltijd. Uiteraard aten 
alle vrijwilligers ook een hapje mee als dank voor 
hun inspanningen. 

Traditiegetrouw werd er als afsluiter nog een 
bijzonder potje honkbal gespeeld: de ouders tegen 
de Junioren/Aspiranten. Om het de Junioren en 
Aspiranten wat moeilijker te maken (of om het de 
ouders makkelijker te maken) werden er door de 
scheidsrechter nog een aantal handicaps in het spel 
gebracht, wat de wedstrijd een extra komisch 
element gaf. Maar helaas mocht dit niet baten en 
moesten de ouders een tweede nederlaag onder 
ogen zien, tot grote hilariteit van de Peanuts. 

In het bijzonder gaat dank uit naar Tineke 
Matulessy (en eigenlijk de hele familie Mossink), 
die gedurende de dag enorm hard heeft 
meegeholpen om de dag tot een grandioos succes 
te maken!
Ook Ferry, Jordi, Olger, Buck en Adrie (Junioren) en 
Jeroen Weimar en Jeroen Bosman (Aspiranten), 
alsmede Peanuttrainer Paul Gelsema willen we 
hartelijk bedanken voor hun hulp. 

Eindejaarsfeest 2004
Terugblik op een leuke seizoensafsluiter

Op 2 oktober 2004 vierden we 
feest bij de Houten Dragons. Het 
seizoen ten einde. Alle 
competitiewedstrijden gespeeld. 
Tijd voor ontspanning! 

Het was gezelligheid alom in de knusse kantine van 
de Dragons, die aan het begin van de avond 
langzaam volstroomde. Een heuse disco voor alle 
leeftijden, verzorgd door onze eigen Victor Cornelis 
(aspiranten 1) van de B2B Dj's, luisterde het feest 
op. 

Om 19.00 uur begon de seizoensafsluiter en 
kwamen de leden binnendruppelen, al dan niet met 
ouder.
Een quiz testte onze kennis over honk- en softbal 
(hoe kan het ook anders). Na een afvalrace mocht 
de winnaar een cadeautje uitkiezen. Er waren voor 
elke leeftijd aparte vragen. Als laatste kwamen de 
junioren, ouders, trainers en coaches aan de beurt. 
Het publiek deed enthousiast mee. 

Jeroen Pranger, John Dellevoet, Maarten Giezen, 
Jan Willem Hogeweg, Kees Bosman, Jos van 
Breemen, Wop de Ley en Erwin van Dorth werden 
vanwege hun bijzondere inzet voor het maken van 
de dugouts in het zonnetje gezet.
Van Ab, Gilbert, Jordi, Michiel en Dennis namen we 
onder luid applaus afscheid als coach/trainer; met 
dankzegging en overhandiging van een cadeautje.
Roxanne de Kruijk, Robin Tom en Robin Bosman 
ontvingen een pluim voor hun inzet bij de 
honkbalclinic op de schoolsportdag van 10 juni 
jongstleden. 

Om 23.00 was de laatste ronde en het duurde 
vervolgens nog een klein uurtje voordat de laatste 
leden de kantine verlieten. 

De kantine gaat in het voorjaar weer open.
Tot ziens in het nieuwe seizoen!

‘Ab’spiranten Kampioen 
Aspiranten 1 ongeslagen door het seizoen

Op zaterdag 4 september 2004 is het
aspiranten 1 team van de Dragons 
kampioen geworden op eigen veld. 

Namens de hele vereniging willen wij 
het team en de coach (Ab ten Have) van harte 
feliciteren !!!

Algemene Ledenvergadering
ALV massaal bezocht door leden

Met 49 stemmen in de vergadering was de 
ledenvergadering van 20 september jongstleden 
er eentje met de grootste opkomst sinds de 
oprichting van de Dragons. 

Voor voorzitter Marco Odijk en Jos van Brummelen 
(secretaris) was dit de laatste vergadering. Na vier 
jaar besturen namen zij afscheid. Ook Dick Zomer (PR, 
Ledenwerving en Sponsoring) was aftredend. Maarten 
Giezen, enige kandidaat, werd door de vergadering 
met een ruime meerderheid van stemmen verkozen 
tot bestuurslid. De komende maanden zullen de 
zittende bestuursleden zich gaan buigen over de 
exacte taakverdeling binnen het bestuur. In de 
eerstvolgende Ledenvergadering zal hiervan verslag 
worden gedaan. 

Belangrijkste punt op de agenda was de begroting 
voor het komende seizoen, welke na enkele kritische 
vragen van de Vergadering werd goedgekeurd. Enige 
commotie ontstond omtrent de aanschaf van een 
krijtwagentje voor de lijnen. Besloten wordt dit punt 
op de eerstvolgende Ledenvergadering op te nemen. 
Het damesteam was in grote getalen op komen dagen 
om aandacht te vragen voor extra ledenwerving. Al 
snel werd duidelijk dat vrijwel alle teams wel wat extra 
versterking konden gebruiken. Hiervoor zal het 
komende winterseizoen zeker extra tijd worden 
ingeruimd.

In de rondvraag vroegen Marco en Jos nog een laatste 
maal het woord voor de introductie van een nieuwe 
traditie: “het Hart van de Dragons”, bedoelt voor die 
man of vrouw die het afgelopen jaar veel heeft 
betekend voor de Dragons. Het eerste Hart, een 
wisselbeker die jaarlijks van eigenaar moet gaan 
wisselen, werd opgedragen aan Bjorn te Boekhorst. 
Aan hem de beurt om volgend jaar de prijs uit te 
reiken.

Vrijwilligers (m/v) gezocht
‘Vele handen maken licht werk’

Ook op de Dragons is dit gezegde zeer zeker van 
toepassing. Met de hulp van veel enthousiaste 
vrijwilligers hebben we de afgelopen vier jaar de 
Dragons op kunnen bouwen. 

Ook voor het komende seizoen zijn we weer hard op 
zoek naar een grote groep vrijwilligers die een aantal 



uurtjes vrij willen maken voor de vereniging. 
Daarom deze oproep:

Leden, ouders, verzorgers, broertjes en zusjes, 
echtgenotes en opa’s, jullie hulp hebben we 
allemaal hard nodig!

Voor een aantal teams zijn we op zoek naar een 
coach, een trainer of een contactpersoon. Tevens 
zijn we op zoek naar twee pitcher/catcher trainers. 
Daarnaast kan ook de ploeg scheidsrechters nog 
wel wat versterking gebruiken.

Heb je meer interesse in een functie binnen een 
commissie? Voor de volgende commissies zijn we 
nog op zoek naar mensen: Technische Commissie, 
PR- en sponscommissie, Ledenwerving, Klussen 
commissie en Activiteiten commissie. 

Voor het uitvoeren van een groot aantal taken is 
geen kennis van het honk- of softbal vereist. Voor 
de taken waar wel enige kennis of ervaring 
noodzakelijk is, staat de vereniging je graag bij in 
de vorm van opleidingen of begeleiding (zie ook 
elders in deze nieuwsbrief).

Voelde je het het afgelopen seizoen(en) al 
kriebelen, maar was je tot nu toe nog niet in de 
gelegenheid geweest om je aan te melden?
Ben je niet alleen een “denker” maar ook een 
“doener”? Wil je graag eens laten zien wat je waard 
bent? Geef je dan nu op bij het bestuur! Het liefst 
voor 15 november, zodat we nog tijdens het 
binnenseizoen kunnen gaan starten met de 
voorbereidingen!

Aanmelden kan via bestuur@  
of telefonisch tussen 09.00 en 20.00 uur via 030-
6587968.

Contributie

Op 1 november 2004 wordt weer gestart met het 
innen van de contributie voor het seizoen 
2004/2005. Alle informatie omtrent de hoogte van 
de contributie, de afschrijvingstermijnen en overige 
zaken zijn na te lezen op onze site (hoofdmenu: 
informatie; submenu: contributie). Neem voor 
aanvullende vragen even contact op met John 
Dellevoet (penningmeester).

Spreekuur bestuur 

Wil je graag iets kwijt aan het bestuur en zie je 
daar normaalgesproken de kans niet voor? Heb je 
iets binnen de vereniging meegemaakt wat niet 
bespreekbaar is met je trainer, coach of 
contactouder? Of heb je suggesties over het reilen 
en zeilen van de vereniging, de trainingen of de 
competitie? Kom dan langs op het spreekuur!

Ook tijdens de winterperiode organiseert het 
bestuur weer een aantal spreekuren. Wil je iets 
bespreken met een bestuurslid, kom dan rustig 
even langs. Je komst vooraf aanmelden is niet 
nodig, maar kan in sommige gevallen wel handig 
zijn. Uiteraard is het bestuur ook altijd telefonisch 
of per e-mail bereikbaar.

Data:
 dinsdag 14-12-2004 van 17.30 tot 18.30 uur 

(Gymzaal de Plantage) 

 woensdag 09-02-2005 van 19.30 tot 21.00 uur 
(Gymzaal de Vlinder) 

Belangrijke namen en nummers 

Hierbij de sleuteladressen van het hek, 
kleedkamers en materialenhok: 
John Dellevoet, 
Florijnslag 16, T 030 - 6377850 

De sleuteladressen van het hek, kleedkamers, 
materialenhok en kantine:
Gertie Grotenhuis, 
Ruitercamp 26, T 030 - 6341132 
Hanke Schoor, 
Papaveroord 22, T 030 6340473 (toegang aan de 
Tarweoord. Als je met de fiets komt kan je haar huis 
vinden aan het rode fietspad door het Imkerspark.)

De bestuurs 'Line-up':
 Vacant, Voorzitter

a.i. Tineke Matulessy tot volgende ALV
(voorzitter@)

 Maarten Giezen, Secretaris
(secretaris@)

 John Dellevoet, Penningmeester en 
Ledenadministratie
(penningmeester@)
(ledenadministratie@)

 Thom Maas, Wedstrijdsecretariaat en TC zaken
(wedstrijdsecretariaat@)

 Tineke Matulessy, Activiteiten
(activiteiten@)

 Algemeen e-mailadres Bestuur: (bestuur@)

De volgende commissies, ingevuld/in te vullen met 
enthousiaste vrijwilligers, gaan bestaan:
 TC Honkbal

aanspreekpunt bestuur: Thom Maas 
 TC Softbal

aanspreekpunt bestuur: Thom Maas 
 Scheidsrechters

aanspreekpunt bestuur: Thom Maas 
 Accommodatie

aanspreekpunt bestuur: Maarten Giezen 
 Activiteiten

aanspreekpunt bestuur: Tineke Matulessy 
 Kantine

aanspreekpunt bestuur: Tineke Matulessy 
 PR & Sponsoring

aanspreekpunt bestuur: John Dellevoet
 Ledenwerving

aanspreekpunt bestuur: John Dellevoet
 Klussen commissie

aanspreekpunt bestuur: Maarten Giezen
 Materiaal

aanspreekpunt bestuur: John Dellevoet

Nieuwsbrief Houten Dragons, 
15 oktober 2004

Samenstelling en redactie, John Dellevoet, Jos van 
Brummelen, Maarten Giezen (bestuur@)


