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GEZIEN OP DE VELDEN
Stel je eens voor....

dat de geschiedenis zich herhaalt en dat we
14 jaar later - dan 18 oktober 2008 - met
onze dames opnieuw Nederlands kampioen
worden. Het zou prachtig zijn!
Stel je voor: Nederlands kampioen worden
en dan in 2023 spelen om de Europa Cup.
Op 1, 8 en indien nodig 9 oktober worden
de Holland Series gespeeld om te bepalen wie er in 2022 landskampioen wordt.
Tegenstander is dan Europees kampioen
Olympia Haarlem. Coach Rob Hassink en zijn
technische staf zullen er alles aan doen om
met de dames die laatste (uit)wedstrijden in
september winnend af te sluiten tegen o.a.
Olympia Haarlem (10 sept.) en Sparks (17
sept.). Amsterdam Pirates (24 sept.)
De nummer 1 van de hoofdklasse heeft
namelijk het recht om zaterdagmiddag 1 oktober te starten met twee thuiswedstrijden.
Er wordt gewerkt met een “best of five” systeem, waarbij de ploeg die drie wedstrijden
wint zich landskampioen mag noemen.

Ons honkbal-U15 team van coach Tico Nicolaas staat
eveneens op de eerste plek en het kampioenschap
lijkt haalbaar. De honkballers verloren tot nu toe
maar één wedstrijd in de tweede klasse. Worden ze
kampioen en gaan ze volgend jaar weer een afdeling
hoger spelen? Op 24 september spelen de mannen
van coach Tico Nicolaas de
belangrijke (thuis)wedstrijd
tegen naaste concurrent de
Hazenkamp uit Nijmegen. Op
1 oktober wordt de laatste
wedstrijd van de aspiranten
thuis gespeeld.

EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN

\\

Maar niet alleen een
landskampioenschap
levert een Europees
Ticket op voor de EuropaCup1. (Womens
European Premiere
Cup - WEPC).

Olympia Haarlem (met vele TTT-pick-up-players: Dinet Oosting, Lizzy Clarijs, Britt Vonk en
Lindsey Meadows) werd op 20 augustus Europees kampioen en heeft daarmee het recht
verworven om in 2023 de titel te verdedigen
bij de “Europa Cup1”.
Dit betekent eveneens dat de Tigers in 2023
- ongeacht de eindstand in 2022 (nr.1 of nr.2)
- mogen deelnemen aan de WEPC.
\\

In de finale tussen Forli en Olympia Haarlem in Bollate
vond er overigens een merkwaardig duel plaats. Laura
Wissink diende het in de finale als catcher van Forli op
te nemen tegen haar eigen teamgenoten: Britt, Dinet
en Lizzy die Olympia Haarlem versterkten. Olympia
won met 4-3 in de
verlenging. In de
diverse andere Europese kampioenschappen zagen we
vele andere Tigers
in actie: Katharina
Szalaya, Audry Pucket, Lisa Brink, Tess
Remmers en Lisa
van Raemsdock. Zij
versterkten diverse
internationale clubteams.
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De competitie standen (per 4 sept.)

Honkbal 1
6e plaats
12 wedstrijden
8 punten
Honkbal junioren 1 (U21-1)
6e plaats
12 wedstrijden
11 punten
Honkbal junioren 2 (U21-2)
3e plaats
10 wedstrijden
11 punten
Honkbal aspiranten 1 (U15-1) 1e plaats
13 wedstrijden
24 punten
Honkbal aspiranten 2 (U15-2) 4e plaats
9 wedstrijden		
13 punten
Honkbal pupillen 1 (U12-1)
4e plaats
24 wedstrijden
20 punten
honkbal pupillen 2 (U12-2)
7e plaats
10 wedstrijden
4 punten
Herensoftbal-1
6e plaats
12 wedstrijden
9 punten
Herensoftbal-2
6e plaats
11 wedstrijden
8 punten
Softbal 1
1e plaats
30 wedstrijden
52 punten
Softbal 3
2e plaats
11 wedstrijden
16 punten
Softbal aspiranten (U15-1)
5e plaats
20 wedstrijden
18 punten
Softbal pupillen (U12-1)
nieuwe competitieronde wordt gestart
Beeball majors
5e plaats
8 wedstrijden		
8 punten
Beeball rookies
2e plaats
9 wedstrijden		
9 punten
Het team van Jan Beugelaar, HB 21-2, had
ook nog voor verrassingen kunnen zorgen.
Het team verloor echter tegen Drachten.
Geen kans meer kans op de titel? Honkbal 1
kende afgelopen weekend een uitzonderlijk
iets. De tegenstander kwam niet opdagen.
Het team van Frank van Heijst staat op de
6e plaats. Kleine verschillen tussen de nrs.
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5 t/m 8. Ons tweede damesteam
mag met Blokes bepalen, wie er
in de 4e klasse kampioen wordt.
Ook hier zijn de verschillen overbrugbaar. Laten we hopen dat
onze dames op 11 september de
beide thuiswedstrijden tegen de
Blokes in winst kunnen omzetten.

ACTIVITEITEN OP ONS VELD
Van 21 oktober t/m 23 oktober wordt de
zesde versie van de Slow Pitch Fall Classic
toernooi georganiseerd. Lukt het de organisatie weer om 16 teams naar Enschede te laten komen? Vele landen hebben belangstelling getoond om deel te nemen. Slow Pitch
blijkt steeds meer een vorm aan te nemen,
waaraan veel oud-honkballers en oud-softballers willen deelnemen. Het Nederlands
teams behaalde in Slovenië tijdens het EK
nog een derde plek.
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250
wedstrijden !
Shaneequa Kock
werd afgelopen
weekend in het
zonnetje gezet.
Ze speelde maar
liefst 250 wedstrijden in dames
1.
Op 13 april 2012
speelde ze haar
eerste wedstrijd
in de hoofdmacht
van TTT.

Van vrijdag t/m zondag zullen de deelnemers aan dit
toernooi in Enschede deelnemen. We zullen weer
vele vrijwilligers nodig hebben dit weekend. Help je
dan mee?

VANUIT DE BESTUURSKAMER
• In juni hebben we weer een begin ge-

maakt met de publicatie van Tiger-News.
Dit om verenigingsnieuws vanuit het
bestuur te plaatsen. We hopen hiermee leden en (nieuwe) ouders goed te informeren
over hetgeen zich binnen de club afspeelt.
\\

Er is dan ook gekozen voor een drietal terugkerende
onderdelen in Tiger-News:
1. gezien op de velden
2. vanuit de bestuurskamer
3. activiteiten (meestal) door TTT georganiseerd.
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VANUIT DE BESTUURSKAMER
Ook dit jaar liggen de velden - ondanks
de soms tropische temperaturen van de
afgelopen weken - er prima bij. Het bestuur
spreekt dan ook (wederom) haar dank uit
naar Tim Stolmeijer, die met zijn beide zoons
Liam en Jagger veel tijd steekt in het besproeien van met name het honkbalveld.
•
Bij de honk- en softbalwedstrijden is het
weer mogelijk om binnen de normale grenzen
muziek af te spelen tijdens wedstrijden. Het
gebruik van bluetooth boxen is nog steeds niet
toegestaan.

\\

ACTIVITEITEN (BCSC en LL).
In Rotterdam vond onlangs de eerste
Baseball Culture Summer Classic ’22 plaats
en daar waren ook een aantal ‘Tigers’ van
de partij. Zij hesen zich voor een weekje in
een ander tenue.
Deze TTT spelers kwamen in actie:
U12: Krijn van der Wens en Jagger Stolmeijer (Bucs, 2e), U14: Leon Snoeijer (Captains, 1e), U16: Jean Carlo/JC (Captains,
4e), U23: Liam Stolmeijer (Tides, 1e), Job
Nahuis (Clippers, 2e) met Frank van Heijst
en Laura Wissink als coach.

(vervolg)

Het bestuur nodigt graag alle huidige en
oud-leden uit om samen met hun familie
op 1, 8 en/of 9 oktober dames 1 te komen aanmoedigen. Dit tijdens de Holland-Series.
De EK-titel die onze dames met het Nederlands team behaalden, betekent dat ze
automatisch gekwalificeerd zijn voor het
Wereldkampioenschap, waarvan de poulefase
in 2023 in Italië, Spanje en Ierland plaatsvindt.
Het bestuur feliciteert Robbin Vording, die
ongeveer een maand geleden als officieel
Little League scheidsrechter in actie kwam op
het EK Little League (Seniors) in Novara (Italië).
Eastern Athletics NL verzorgde de afsluiting van
het NKLL2022 seizoen bij Giants Hengelo.
Ook werden enkele spelers van ieder team in het
zonnetje gezet. Krijn van der Wens (MVP LL )
Jean-Carlo Reerink (beste pitcher SL )
Bibi van der Wens (beste pitcher LL)
Haike Strijker (beste pitcher SL)
Jorik Mooi (beste slagman LL️)
Kim van Duiven (beste slagvrouw SL)
Shak-Yen Salas (MVP SL )

Maar liefst 3 TTT’ers in de finale (Liam en
Job -speelden de finale tegen elkaar- én
Leon) wisten Liam en Leon met hun team
de allereerste BC Summer Classic ’22 te
winnen en de MVP van U23 was… Liam!
(hiernaast op de foto).

Great Brittain
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Een team dat tijdens het EK-U15 een groot compliment verdiende, was het team uit Groot-Brittannië. Zij dienden alle wedstrijden met negen! spelers af te ronden. Ongelooflijk hoe deze
jongedames dat - met soms tropische omstandigheden - volhielden. Eén keer moest de wedstrijd vroegtijdig gestopt worden,
toen hun pitcher (zonder een masker te dragen) door een bal
in het gezicht werd getroffen. Maar voorafgaand aan hun wedstrijden werd er op o.a. “La Magarena” door alle dames volop
gedanst, zoals bijgaande foto toont.
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