
Verslag honk- en softbalcommissie seizoen 2017 
 
Verrichtingen teams 
De verschillende teams van Odiz Frogs hebben het weer prima gedaan vorig jaar. Vooral bij 
de jeugdteams is het enthousiasme groot, wat zich laat terugzien in hoge 
trainingsopkomsten. Onmisbaar zijn hierbij de coaches/trainers van de teams die zich enorm 
inzetten om de jongens en meisjes met veel plezier te laten honkballen en softballen.  
Bij de jeugdteams waren twee kampioenschappen te vieren, de honkbalpupillen en de 
softbaljunioren.  
Bij de seniorenteams was het af en toe bikkelen om een team op de been te kunnen 
brengen, maar over het algemeen is altijd goed gelukt. Daarbij moet nog vermeld worden, 
dat het eerste honkbalteam een team in de groei is, met veel jonge spelers. Dat belooft veel 
goeds voor de toekomst. 
Het damessoftbalteam is een al jaren op elkaar ingespeeld, gezellig team, met elk jaar wel 
nieuwe inbreng. Wat wel jammer is, is dat er geen trainer is te vinden voor het team. We 
blijven ons best doen. Ook bij deze teams is er naar behoren gepresteerd in de competitie. 
 
Gil D’Mattos pupillentoernooi 
Helaas heeft het Gil D’Mattos pupillentoernooi geen doorgang kunnen vinden. Bij gebrek aan 
aanmeldingen was het aantal teams om een behoorlijk toernooi te kunnen draaien, te laag. 
Met als gevolg dat het toernooi moest worden afgeblazen. Het streven blijft echter om het 
toernooi volgend seizoen weer als vanouds te kunnen spelen. 
 
Jeugdplan 
Door de kleine omvang van de honk- en softbalcommissie gaat de ontwikkeling van het 
jeugdplan langzamer dan we hadden gehoopt. Door allerlei lopende zaken, is het jeugdplan 
op de achtergrond geraakt. Er zal door de honk- en softbalcommissie gezocht gaan worden 
naar manieren om het jeugdplan op te starten.  
Het jeugdplan zal een meerjarenplan worden, waarin een richtlijn wordt opgesteld hoe Odiz 
Frogs de jeugd naar een hoger niveau wil brengen. Odiz Frogs blijft een 
breedtesportvereniging, maar het is de bedoeling dat alle jeugdteams in de loop der tijd 
dezelfde trainingsmethoden aangereikt krijgen, zodat de doorstroming naar een volgend 
team soepel zal verlopen en het spelniveau hoger wordt. 
 
Welcome Friends Day 
Vorig jaar heeft Odiz Frogs meegedaan aan de Welcome Friends Day die georganiseerd 
wordt vanuit de KNBSB en als doel heeft jeugdleden te werven. Het was een geslaagde dag, 
veel kinderen hebben op een leuke manier kennisgemaakt met honkbal en softbal. Helaas 
heeft het niet een enorm aantal nieuwe leden opgeleverd.  
 
Heel veel dank aan alle trainers, coaches en begeleiders van seizoen 2017 
Als honk- en softbalcommissie willen we alle trainers, coaches, scoorders/-sters en 
begeleiders/-sters van het afgelopen seizoen enorm bedanken voor hun tijd, inzet en 
enthousiasme. Zonder jullie zou Odiz Frogs nergens zijn en zouden met name de 
jeugdteams reddeloos verloren zijn. Nogmaals: ontzettend bedankt! 
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