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Beste leden, ouders en verzorgers, 

  

Ongetwijfeld genieten jullie allemaal nog na van de 

kerstdagen en een feestelijke wisseling van het 

jaar. Hopelijk zonder kleerscheuren en nog met alle 

vingers er aan. Via deze newflash willen we jullie 

nog informeren over de laatste ontwikkelingen 

binnen de vereniging voor het seizoen weer echt 

los gaat. 

  

Wij kijken terug op een turbulent jaar. In het voorjaar van 2012 is tijdens de ALV het 

volledige bestuur na jaren dienst afgetreden en is er een nieuw bestuur benoemd. Voor 

het nieuwe bestuur was het in het begin even wennen maar met hulp van het oude 

bestuur was de plek snel gevonden. 

  

In 2012 hebben de eerste twee Oranje Softbal teams hun 

onderkomen gevonden op het sportveld van de Houten Dragons. 

Vanaf april is er door de teams Jong Oranje Rood en Jong Oranje Wit 

op de woensdagavond gebruik gemaakt van onze faciliteiten. Circa 45 

Oranje leden trainden onder begeleiding van een achttal kaderleden 

en bondscoach Craig Montvidas op ons veld terwijl ouders gebruik 

maakten van de kantine. Als vereniging zijn we er uiteraard trots op dat Oranje zich op 

deze manier aan onze vereniging wil binden en hebben we baat bij de inkomsten uit huur 

en kantine omzet door Oranje. Echter was het een ingrijpende wijziging doordat we een 

belangrijke trainingsavond kwijt raakten en er vrijwilligers gezocht moesten worden voor 

het draaien van de kantine. Vooral Tineke en Joost waren samen met de voorzitter veel 

terug te vinden achter de bar waarvoor dank. Tijdens de Oranje avonden waren er echter 

ook veel Dragons leden te vinden die genoten van de wijze en het niveau waarop door de 

Jong Oranje teams getraind werd. 

  

Er is echter meer gebeurd. Nog maar een keer genoemd; bij aanvang van 

het seizoen 2012, nog in 2011 hebben de Houten Dragons mee gedaan aan 

de Scholentour van de KNBSB. Hierbij heeft de vereniging met hulp van 

trainers van de bond aan een grote groep kinderen uit het basis onderwijs 

gedurende een drietal weken honkbal training gegeven.  

 

Ook zijn wij al eerste vereniging in Houten begonnen met een nieuw project 

genaamd Trainen in de Wijk. Verschillende teams van de Houten Dragons 

hebben op geplande momenten ergens in Houten hun training gevolgd onder 

belangstelling van omwonenden en voorbijgangers.  

 

En we hebben weer mee gedaan met de Dag van de Sport die speciaal voor 

het Voortgezet Onderwijs opgezet is. 45 Leerlingen van scholen uit Houten 

en Nieuwegein zijn door een negental leden van de Houten Dragons begeleid tijdens een 

clinic Softbal. Op deze manier proberen we meer aandacht te krijgen voor onze sport.  

 

Verder hebben we genoten van een geweldig openings- en sluitingsweekend met veel 

activiteiten en wedstrijden voor jong en oud. 

  

http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/club-nieuws/27-houten-dragons-nieuw-onderkomen-selecties-softbal
http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/club-nieuws/248-scholentour-in-regio-houten
http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/club-nieuws/3-trainen-in-de-wijk
http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/club-nieuws/226-dag-van-de-sport-2012
http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/club-nieuws/41-openingsweekend-groot-succes
http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/club-nieuws/4-afsluitingsweekend-zondag-7-oktober
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Ook de website is links en rechts vernieuwd. De kleuren van de Houten Dragons zijn 

meer vertegenwoordigd, de structuur is aangepast, er zijn agenda’s voor de vereniging 

en scheidsrechters en leden kunnen (sommige nu al) zelf berichten plaatsen in rubrieken 

als; Teamberichten, Vraag en Aanbod of meer algemeen; Clubnieuws, Beeballcorner of 

infomatie over de uitplaatsing naar het nieuwe Sportpark de Meerpaal.  

Langzaamaan proberen we ook nieuwsberichten uit het verleden (2001-2010) toe te 

voegen aan de site. Leuk om te lezen hoe het de Dragons in de begin jaren is vergaan. 

Ze zijn terug te vinden onder Nieuws in het archief. 

 

Voor zover dit al niet gedaan is de afgelopen maanden, willen we 

hierbij vooral onze dank uitspreken aan al onze kaderleden en 

commissieleden die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor onze 

vereniging. Zonder deze bijdrage kan onze sportvereniging niet 

overleven en we zijn dan ook blij met de tijd en energie die ze in de 

club gestoken hebben. 

 

Naast deze speciale leden is een bijdrage van de andere leden echter ook gewenst om tot 

een succesvol jaar te komen. Afgelopen jaar is er veel hulp geweest van (ouders van) 

leden waardoor we een aantal leuke en noodzakelijk activiteiten hebben kunnen laten 

plaatsvinden. In 2012 zijn er echter ook een aantal activiteiten niet doorgegaan en is 

onze vereniging een redelijk stuk inkomsten misgelopen door het gebrek aan 

vrijwilligers. Willen we als vereniging kunnen overleven op het nieuwe complex en in 

staat zijn om activiteiten te organiseren dan zijn deze inkomsten echt van levensbelang. 

Voor 2013 zullen we dan ook opnieuw een beroep doen op al onze leden om een bijdrage 

te leveren aan de activiteiten van onze vereniging.  

  

En er is nog meer te melden. 

 

Vertrek commissieleden 

Naast het (oude) bestuur hebben we in 2012 ook afscheid genomen van een aantal leden in 

verschillende commissies: 

 Wedstrijdsecretariaat: 

Remco Lablans heeft aangegeven in 2013 niet in staat te zijn om het 

wedstrijdsecretariaat te combineren met zijn werk. 

 Activiteiten Commissie 

Aan het eind van het seizoen 2012 hebben zowel Karin Visscher als Nicole de 

Rooij aangegeven hun taak in 2013 niet voort te zetten. 

 Technische Commissie 

Ab ten Have, jaren het gezicht van onze Softbal afdeling heeft in de zomerstop 

zijn functie terug gegeven aan het bestuur. 

 Materiaal Commissie: 

Walter de Rooij heeft zich na afsluiting van het seizoen 2012 teruggetrokken uit 

de Materiaal Commissie. 

 

Niet alle commissies zijn direct zichtbaar voor onze leden maar minstens zo belangrijk als 

bijvoorbeeld een kantine- en activiteiten commissie. De wijze waarop de activiteiten binnen 

bovenstaande commissies verricht zijn door deze vertrekkende leden verdiend alleen maar lof. 

http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/club-nieuws/126-houten-dragons-vernieuwd
http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/teamberichten
http://www.houtendragons.nl/index.php/kledingcommissie/vraagenaanbod
http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/club-nieuws
http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/beeball-nieuws
http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/uitplaatsing-nieuws
http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/archief
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Namens de vereniging dan ook hartelijk bedankt voor alle energie en tijd die jullie de afgelopen jaren 

in de Dragons hebben gestoken en bedankt voor de leuke samenwerking.  

 

Oproep voor nieuwe commissieleden 

 

Met het vertrek van bovenstaande commissieleden onstaat er een groot gat 
op belangrijke posities in de vereniging. We zijn dan ook dringend op zoek 
naar leden die in de volgende commissies een taak kunnen vervullen. Mocht 
je intresse hebben meldt je dan aub zo snel mogelijk aan bij de 
secretaris secretaris@houtendragons.nl. 

 

We zoeken per direct: 

 Wedstrijdsecretariaat – minimaal 1 lid 

Onmisbaar voor de vereniging is het Wedstrijdsecretariaat en prioriteit nummer 1. 

Haar voornaamste taken: 

o Contactpersoon naar de bond en andere verenigingen mbt het 

competitieschema 

o Trainingschema en veldbezetting tijdens de competitie 

o Wedstrijdformulieren en uitslagen communiceren naar de bond 

o Verzetten van wedstrijden 

 Activiteitencommissie – minimaal 2 leden 

De Activiteitencommissie houdt zich bezig met de organisatie van de volgende 

activiteiten: 

o Klussenweekend 

o Openings en sluitingsweekend 

o Jantje Beton 

o Grote Clubactie 

o Sinterklaas 

 Lendewerving – minimaal 2 leden 

De Ledenwerving houdt zich bezig met activiteiten die gericht zijn op het werven 

van nieuwe leden danwel ledenbehoud. De commissie houdt zich vooral bezig met 

de volgende activiteiten: 

o Trainen in de Wijk 

o Jeugdsportpas 

o Activiteitenmarkt 

o Feestavonden 

o Clinics voor scholen of bedrijven 

 Technische Commissie Softbal – 1 lid 

Voor deze commissie zijn we op zoek naar iemand met kennis van de softbalsport. 

Denk aan de volgende taken: 

o Het vormen van een brug tussen de softbalafdeling en het bestuur, 

o Coördineren van de samenstelling van de breedtesport softbal teams in 

overleg met de betrokken coaches/teamleiders en trainers, 

o Coördineren van de begeleiding van de teams, 

o Verslag uitbrengen van de gebeurtenissen binnen de afdeling softbal, 

o Signaleren van problemen van spelende leden en rapporteren aan het 

bestuur, 

o Meedenken en werken aan het technisch beleid van de softbalafdeling. 

mailto:secretaris@houtendragons.nl
http://www.houtendragons.nl/index.php/organsiatie/vacature/ledenwerving
http://www.houtendragons.nl/index.php/organsiatie/vacature/voorzitter-tc-softbal
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Voor leden die belangstelling hebben; meldt je aub snel aan of treedt met het bestuur in contact 

over de verwachtingen en mogelijkheden. Er is grote behoefte aan bovenstaande commissieleden 

omdat het zonder die leden, zeker het Wedstrijdsecretariaat en de Activiteitencommissie niet 

mogelijk wordt om de taken in deze commissies uit te voeren. Er is veel informatie beschikbaar bij de 

oude commissieleden die ze graag overdragen. Je zal dan ook niet met lege handen beginnen.  

 

Nieuwe commissies en commissieleden 

Gelukkig hebben voor andere commissies, leden zich al aangemeld en zijn twee 

commissies in oprichting: 

 ToernooiCommissie  

Djurre van Kouwen. Djurre is bezig om deze nieuwe commissie vorm te 

geven en gaat zich bezig houden met alle activiteiten die gericht zijn op 

het organiseren van toernooien bij onze vereniging of deelname aan 

toernooien bij andere verenigingen. 

Mochten er leden zijn die deel willen nemen aan deze commissie dan kunnen ze 

zich melden bij de secretaris of bij Djurre, zie ook de site Contact gegevens. 

 TC G-Sport 

Anne Vaartjes en Joost van Kleef. Momenteel zijn ze met hulp van Will 

Mossink aan het onderzoeken of en hoe we de G-Sport kunnen onder 

brengen bij onze vereniging. Tijdens de ALV in januari zullen ze een 

moment krijgen om hun plannen uit te leggen aan de leden. 

 MateriaalCommissie 

Fabian van Dommelen. Met ondersteuning van Joost zal Fabian de 

werkzaamheden van Walter voort gaan zetten in de materiaalcommissie. 

 

Leuk dat jullie deze uitdagingen op gepakt hebben, vanuit het bestuur kijken we uit naar 

een leuke samenwerking. 

  

Nieuwe teamindeling voor 2013  

Er is er een positieve groei binnen onze vereniging en vooral bij onze jeugdteams. De teller staat 

inmiddels op 12 teams, inclusief de Rookies en het zal ons niet verbazen als we in 2013 nog verder 

zullen groeien. Activiteiten gericht op naamsbekendheid en ledenwerving en in het byzonder de 

leuke sfeer bij de Beeball afdeling heeft er voor gezorgd dat we het afgelopen jaar met meer dan 20 

procent gegroeid zijn in ledenaantal.  

 

In het najaar heeft de Technische Commissie overlegd over de teamindeling voor 2013. Elk kaar zijn 

er leden die hun lidmaatschap opzeggen maar, zoals hierboven al genoemd, begroeten we ook weer 

nieuwe leden. Daarnaast wordt zoals elk jaar, iedereen een jaartje ouder waardoor een deel van 

onze jeugd doorschuift naar een hogere leeftijdscategorie. Al met al ziet het er positief uit, en starten 

we het seizoen met de volgende teams:  

1. Rookie League Beeball Bliksemdraken 

2. Rookie League Beeball Vuurdraken 

3. Major League Beeball 

4. Honkbal Pupillen 1 

5. Honkbal Pupillen 2 

http://www.houtendragons.nl/index.php/contact/contactpersonen
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6. Honkbal Aspiranten 

7. Honkbal Junioren 

8. Honkbal Heren  

9. Softbal Pupillen  

10. Softbal Aspiranten 

11. Softbal Heren (en dames) 

12. Recreanten 

 

We verwachten dat er in het voorjaar nog een derde Rookie League Beeball team bij komt door 

nieuwe aanwas. Meer over de nieuwe teamindeling en de totstand koming daarvan kun je op de 

site Nieuwe teamindeling voor 2013 vinden. 

 

Trainingen  

Tijdens het vormen van de nieuwe teams is met de trainers ook gekeken naar het trainingsschema. 

Hierbij moest rekening gehouden worden met de volgende factoren: 

 Voldoende rust na wedstrijden 

 Jong Oranje die op woensdagavond te gast is bij Houten Dragons  

 Beschikbaarheid sportzalen 

 Beschikbaarheid trainers 

 Beperking in het voorseizoen van maar 1 veld 

 Vroeg intredende duisternis in de maanden april en mei 

 

Een heel gepuzzel maar met een positief resultaat die hier Trainingstijden terug te vinden is. De 

training in de zalen is op andere tijdstippen dan op het veld. Dat heeft voornamelijk te maken met de 

beperkte beschikbaarheid van de zalen. En alhoewel we de hele zaterdag over Den Oord kunnen 

beschikken zal het voorkomen dat door wedstrijden van de Judo- en de Turnvereniging we een 

zaterdag niet beschikken over de sporthal.  

De zaaltraining begint meteen na de kerstvakantie.  

Zaaltraining 

Dinsdag - Den Oord 

Aspiranten Honkbal 18:30-20:00 reguliere training 

Woensdag - Den Oord 

Aspiranten Softbal 18:00-19:30 reguliere training 

Senioren Softbal en Recreanten 19:30-21:00 reguliere training 

Heren Honkbal 21:00-22:30 reguliere training 

Donderdag - De Vlinder 

Pupillen Softbal 18:00-19:30 reguliere  training 

Softbal Jeugd 19:30-20:30 pitcher/catcher training 

Zaterdag - Den Oord 

Rookie League Beeball 10:00-11:00 reguliere training 

http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/club-nieuws/221-nieuwe-teamindeling-voor-2013
http://www.houtendragons.nl/index.php/agenda/trainingstijden
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Major League Beeball 11:00-12:30 reguliere training 

Pupillen Honkbal 1 en 2 12:30-14:00 regulieretraining 

Honkbal Jeugd 14:00-15:30 pitcher/catcher training 

Junioren Honkbal 15:30-17:00 reguliere training 

  

De buitentraining, vanaf april, starten we op het oude complex. Door de vroeg intredende duisternis 

zullen de trainingen in eerste instantie korter zijn dan wenselijk is maar zodra het langer licht is kan 

de training langer doorgaan. Zeker nadat we verhuisd zijn naar de nieuwe lokatie en we een tweede 

en misschien een extra derde oefenveld tot onze beschikking hebben zal er meer ruimte en tijd zijn 

om te trainen. 

Veldtraining 

Maandag 

Heren Softbal 19:00-20:00 reguliere training 

Dames Softbal 19:00-20:00 reguliere training 

Recreanten 19:00-20:00  reguliere training  

Dinsdag 

Major League Beeball 18:00-19:00 reguliere training 

Pupillen Softbal 18:00-19:00  reguliere training  

Aspiranten Softbal 18:00-19:00  reguliere training  

Aspiranten Honkbal 19:00-20:00  reguliere training 

Heren Honkbal 19:00-20:00  reguliere training 

Woensdag 

Oranje Rood en Wit  17:00-22:00 
 

Donderdag 

Rookie League Beeball 18:00-19:00 reguliere training 

Pupillen Honkbal 1 en 2 18:00-19:00  reguliere training 

Junioren Honkbal 19:00-20:00 reguliere training  

 

Uitplaatsing  

Wie de  website met nieuws over de Uitplaatsing  gevolgd heeft weet dat de ontwikkelingen van het 

clubhuis de laatste maanden in een rap tempo zijn verlopen. In december is de laatste hand gelegd 

aan het gebouw en de installaties en is de aannemer nu nog bezig met het plaatsen van de bar. Zoals 

het er nu naar uit ziet kan het clubgebouw in januari opgeleverd worden en zal Hockeyclub Houten 

daar als eerste gebruik van maken. 

  

De uitplaatsing van de Houten Dragons naar het nieuwe complex op de Meerpaal komt ook dichtbij. 

In januari zal de aannemer aanvangen met het afgraven van de voorbelasting die zich links van het 

nieuwe clubhuis bevindt. Een aardige klus gezien de oppervlakte van de twee velden die daar 

gerealiseerd moeten worden. Na het afgraven worden de hekken geplaatst en verwacht de 

http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/uitplaatsing-nieuws
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aannemer begin maart te starten met het inzaaien van de velden. Met een groeitijd van het gras van 

ca 12 weken moet het mogelijk zijn om in juni de competitie en de training op de nieuwe velden 

voort te zetten. 

  

Omwille van de uitplaatsing zullen we nog een beroep doen op de leden. Van het oude complex zijn 

er een aantal materialen die verhuisd moeten worden. Het gaat hier grotendeels om hekwerken die 

we op het nieuwe complex willen gebruiken voor een extra trainingsveld en wedstrijdveld voor de 

Beeball maar ook voor het realiseren van slagkooien en een trainings plaatsen voor pitchers. Maar 

hierover later meer. 

  

Geplande Activiteiten  

Activiteiten voor het komende seizoen zijn grotendeels afhankelijk van de commissies die nog gevuld 

moeten worden. Vooralsnog wordt er op de volgende activiteiten na dan ook nog niets gepland: 

 21 januari Nieuwjaarsreceptie 

 21 januari Algemene Ledenvergadering 

 4-9 maart Jantje Beton 

 februari of maart G-Doedag (g-sport) 

 9 maart Klussendag 

 10 maart Bee On Tour 

 16 maart Klussendag  (in geval van regen op xxx maart) 

 Mei of juni Verhuizing 

 Verspreid over het jaar Diverse Toernooien 

 september Grote Clubactie 

 oktober Feestavond afsluiting seizoen 

 december Sinterklaas 

 

 Zodra de Activiteiten- en Ledenwervingcommissie gevuld zijn met nieuwe commissieleden worden 

afspraken gemaakt over bovenstaande en eventueel aanvullende activiteiten. 

  

Proeftraining en Jeugdsportpas  

In 2013 doen we als Honk- en Softbalvereniging weer mee aan de Mini- en Jeugdsportpas. Mocht je 

broertjes of zusjes hebben, vriendjes of vriendinnetjes weten die het leuk vinden om een keer een 

balletje te slaan en te vangen, laat ze zich inschrijven voor de Jeugdsportpas. Meer hierover kun je 

hier Mini- en Jeugdsportpas 2013 terug vinden. 

Ken je echter iemand die niet wil wachten op de Jeugdsportpas of daar misschien al te oud voor is... 

informeer ze dan over de gratis proeftrainingen die bij ons te volgen zijn. Hiervoor kunnen ze zich 

altijd aanmelden via het Proeftraining formulier op de site. 

Wij blijven op zoek naar nieuwe leden en zouden graag nog veel nieuwe gezichten willen 

verwelkomen. Dus als je vrienden, familie of kennissen wilt aanbevelen – die zijn altijd welkom. 

  

Algemene Ledenvergadering  

Als laatste willen we jullie hierbij informeren over de Algemene Leden Vergadering die op 21 januari 

zal plaats vinden. Een byzonder vergadering met een aantal belangrijke agendapunten waarover we 

binnenkort meer bekend zullen maken. Plaats de datum vast in de agenda! Een prima gelegenheid 

om vragen te stellen en om gedachten en ideeën uit te wisselen.  

http://www.houtendragons.nl/index.php/nieuws/club-nieuws/217-jeugdsportpas-2013
http://www.houtendragons.nl/index.php/ledenadministratie/aanmeldenproeftraining
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Alvast een sportief 2013!!! 

  

Het bestuur 

HSV Houten Dragons 

 


