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GEZIEN OP DE VELDEN
EUROPEES KAMPIOEN 2022 !

In Barcelona werden ze Europees kampioen! Na vijf jaren Italiaanse hegemonie
doorbrak het Nederlands team met zes Tex Town Tigers in de selectie deze zegereeks van
de Italiaanse teams gedurende de afgelopen jaren. Met v.l.n.r. Eva Voortman (pitcher van
Neptunus en MVP van het EK, Laura Wissink, Britt Vonk, Lizzie Clarijs, Annemiek Jansen en
Dinet Oosting zagen we een sterk Nederlands team dat geweldige wedstrijden speelde tegen
Italië op de woensdagavond met een ontknoping in de 7e inning.

Een homerun bij een stand van 2-2, waardoor de dames met 3-2 wonnen.
Zaterdag in de finale tegen Groot-Brittannie werd het 7-0 en daarmee was het Europees
kampioenschap behaald. Lindsey Meadows liep in het duel tegen Polen een gebroken jukbeen
op en diende vroegtijdig afscheid te namen van het toernooi. ‘We wensen Lindsey veel beterschap en een spoedig herstel’.
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FEESTVIERENDE TIGERS

Na afloop van het EK-U15 in Enschede, verzorgde het bestuur een jubileumfeestavond met een drankje en een “petit-four” vooraf. Aafje van Baal - nam
de werkzaamheden van een zieke voorzitter over - en deelde de
TTT-geschiedenis met de aanwezigen. Het was een mooie afsluiting van een
heerlijke week.

Binnenkort zijn er meer foto’s te zien op de website textowntigers.nl’
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Onze sb. aspiranten deden het uitstekend in Saronno.
Na enerverende wedstrijden en een prachtige sfeer op
de velden, werd een tweede plaats behaald waarop
iedereen zeer trots was.
REIN KUPER met zijn bijnaam de
Hulk, deed het met het Nederlandse team
U-12 uitstekend in Wenen. Een prachtig evenement om aan deel te nemen.Ze wonnen
een bronzen medaille bij het EK-U12.

En wanneeer je een bronzen medaille behaalt
tijdens het EK-U15 moet je handtekeningen
uitdelen. Evelien Elsjan doet dat met trots en
plezier.

Tim Oosterveld speelde in 2000 voor de eerste keer
in “Oranje”. Tweeëntwintig jaar later opnieuw. Hij
behaalde met het Nederlands slow-pitch-team een
3e plaats in Slovenië. Roland de Windt was coach
tijdens dit EK.

Met foto’s van o.a.: Rob Elsjan (Jubileum en EK), Marjolein
Heck (Rein), Magda van Duiven (SB Asp1), Sven Vos (foto
Tim), foto Femke Haage (Europese kampioenen).

Gefeliciteerd allemaal met deze knappe prestaties!
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