
 

 

Jaarverslag secretariaat DSS honk/softbal 2020 

 
Gaf ik vorig jaar al aan, dat het jaarverslag normaliter in het begin van het seizoen uit zou komen, 

maar daarbij wel de hoop uitsprekend dat covid-19 in de loop van 2020 op zijn retour zou zijn, 

maar helaas is daar niets van terechtgekomen. 

Het zag er in de zomer nog wel gunstig uit, maar de besmetting cijfers liepen vanaf oktober zo hard 

op dat zelfs – logischerwijze – de toch al zo korte competitie beëindigd moest worden. 

Gelukkig heeft met name de vaccinatie z’n werk dit  jaar (2021) goed gedaan en – niet te vergeten – 

de geweldige ziekenhuiszorg er voor gezorgd dat er, zij het met grote vertraging de meeste clubs nu 

dan toch met de competitie kunnen beginnen. Wel hebben de hoogste klassen in het honk -en 

softbal gebruik kunnen maken van de speciale topsportregeling om – onder de bekende 

voorwaarden – nagenoeg op tijd te kunnen starten met de competitie.  

Dit alles neemt niet weg, dat DSS en uiteraard alle andere sportclubs vanaf half oktober al maanden 

geen clubhuis inkomsten meer hebben, maanden geen sport, en zie dat maar eens te overleven. Een 

fors deel van 2020 dus en ook nog eens de helft van 2021.. 

Dat moet je als club toch maar zien op te vangen en gelukkig hebben onze leden daar veel begrip 

voor, waarvoor onze grote dank. 

 

Natuurlijk speelt Corona zich niet in 2019 af, maar de input hiervan is dusdanig groot dat je er niet 

aan voorbij kunt gaan en dàt midden in de onderzoeken naar samenwerking tussen Kinheim en 

DSS. In augustus 2019 zijn van beide clubs onderzoeksteams  

geformeerd, van DSS-zijde hebben Bas vdr Ham en Michael  

Halderman hier zitting in en in de loop van 2019 is dat onder- 

zoek dus gestart en resulteerde dat in begin Januari 2020, 

vlak voor Covid-19 via een Buitengewone Algemene Leden- 

vergadering het besluit is genomen om een concreet fusie  

voorstel uit te gaan werken, waarbij van beide clubs hiervoor 

een aantal werkgroepen is geformeerd met als doel om per 

1 januari 2021 tot een fusie tussen beide clubs te kunnen komen.  

De ledenvergaderingen van beide clubs hebben hier met grote meerderheid mee ingestemd.  

Die door beide verenigingen samengestelde werkgroepen hebben in 2020, waarvan de kick-off 

plaatsvond op 24 juni, mede door de beperkingen geen afrondend geheel kunnen bewerkstelligen en 

de verschillende opvattingen binnen beide verenigingen over een fusie hebben er in 2021 toe geleid 

dat de fusiebesprekingen op een laag pitje zijn komen te staan. Wel loopt het 

samenwerkingsverband prima en zal DSS, als die kansen zich voordoen, zich blijven inzetten voor 

een fusie.  

 

Bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur bestond in 2020 uit Hans Kaart: penningmeester en sponsorzaken, Helene Angermann: 

wedstrijdsecretariaat softbal, Peter Vink: wedstrijdsecretariaat honkbal en Bert Daniels: secretaris. 

Het kwam regelmatig voor, dat ook andere betrokken DSS-ers bij diverse overlegsituaties 

aanschoven/cq meedachten, zoals Bas vd Ham, Michael Halderman en Dick Hoff. 

Het bestuur kwam vanwege de corona perikelen minder vaak voor vergadering bijeen en de ALV 

van 2020 werd dan ook noodgedwongen digitaal gehouden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jubilea                                                                                                                                               (2) 

     

.                                                          Peter Vink vierde in februari 2020 zijn 70-jarig lidmaatschap  

                                                           als lid van DSS voetbal (honkbal vanaf de start in 1950) en 

                                                           dit jaar verraste burgemeester Roest van Bloemendaal Peter 

                                                           door hem te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau 

                                                           voor al die jarenlange inspanningen voor de club.  

                                                           Erik Jan Klesser was in 2020 25 jaar lid van de rood-groene 

                                                           gemeenschap. 

 

Overlijden 

 

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van twee DSS iconen. Op 25 maart 2021 is 

Helene Angermann  overleden na een lange ziekteperiode. Helene heeft bijzonder veel voor DSS 

betekend, met name voor de softbaltak, die onder haar leiding deze eeuw weer helemaal is 

opgebloeid. Daarnaast deed ze in het belang van DSS nog veel meer taken. 

Met een indrukwekkende erehaag heeft de DSS-familie afscheid van Helene kunnen nemen. 

Op 25 mei overleed op 93-jarige leeftijd Toon Verzijlberg, de meest succesvolle softbalcoach van 

DSS. Drie keer in de jaren 60 werd hij met zijn meiden landskampioen.  

Toon vervulde vele functies binnen de bond (scheidsrechter, equipment manager Nederlands team), 

maar bleef bij DSS betrokken (maandagochtendploeg, clubblad) en verzorgde nog tot op hoge 

leeftijd de ‘aankleding’ van de velden voor een wedstrijd. 

                                                                  

Leden en teams 

 

Met het ledenaantal is het bij de bond nog steeds niet bijster goed gesteld, de afname is nog niet tot 

staan gebracht en helaas geldt dat ook voor DSS, dat nu niet meer boven de 250 leden zit (230). 

Zeker bij het softbal is het (jeugd)ledenaantal – blijvend lijkt wel - teruggelopen en komen we 

eigenlijk alleen nog maar uit met twee pupillen teams (DSS/Kinheim rood en groen) naast 4 

seniorenteams. Of er in 2021 meer teams de wei in gaan, is hoogst twijfelachtig.  

Bij het senioren honkbal komen de rood-groenen nog uit met 6 teams, waarvan de eerste 3 onder 

het samenwerkingsverband met Kinheim vallen. Daarnaast kwam DSS in de korte competitie uit 

met 1 junioren, 2 aspiranten en 2 pupillen teams naast 2 beeball teams. 

De jeugdcommissie doet er overigens alles aan om de aantrekkingskracht voor DSS honk/softbal 

voor de jeugd te stimuleren.  

 

Successen 

 

Dit jaar opnieuw slechts één kampioen en dat was aspiranten-2 

dat in 3A 13 uit 8 haalde met 84 voor en 43 tegen. 

Alle teamleden en begeleiding van harte gefeliciteerd! 

Dicht bij een kampioenschap was dames-3, dat slechts één  

keer verloor in 2A, waardoor het team, dat uit veel oud eerste 

team speelsters bestaat, het vroeger zo roemruchte HCAW/Zuid- 

vogels voor moest laten gaan.. 

 

Toernooi deelname/verkiezing nationale selecties                                                                           

 

Van het spelen van (internationale) toernooien was nauwelijks sprake, dus ook niet voor de selectie 

teams van DSS/Kinheim honkbal en DSS softbal, evenementen waren er evenmin. 

 

 

 



 

 

 

 

Resultaten honk -en softbal 1 en 2                                                                                                   (3) 

 

In de verkorte competitie kwam het combinatie team van DSS/Kinheim tot de 7e positie regulier, 

maar in de onderste-4 werd een gedeelde eerste plek behaald, samen met Quick/A. 

De samenwerking binnen het team verliep prima, maar de concurrentie was toch te sterk. Groot 

pluspunt was wel, dat veel jonge spelers door de coaching werden ingebracht in het toch al jonge 

team. Jammer was wel, dat DSS-ers als Mitchel Dautzenberg en Tino van Erk, mede door 

blessures, weinig in actie konden komen. 

DSS/Kinheim-2 deed het in de Overgangsklasse een stuk beter als in 2019 met een 9e plaats van de 

12 deelnemende ploegen. Wel was de afstemming tussen één en twee niet altijd ideaal. 

Voor het komende seizoen zijn de verwachtingen optimistisch voor zowel honkbal-1 als 2.  

 

Voor dames-1 werd de Silver League een zware league. Het zeer jonge team eindigde als 

voorlaatste, maar liet tegen toppers als OG en Neptunus zien, dat er veel mogelijkheden liggen voor 

de toekomst. Norman Ames en Jeroen Seggelink wisten de meiden ondanks de zware tegenstand 

steeds weer te stimuleren om door te gaan, een groot deel van dit team kon na de moeilijke zaterdag 

(Silver League) op zondag wat meer ontspannen spelen in het 2e dat in de 1e klasse in de subtop 

meedeed.  

Bewonderenswaardig was zeker, dat de meiden zodoende wel heel veel duels in korte tijd speelden, 

maar het enthousiasme bleef. Dat geldt ook voor de ouders, die toch maar weer vrijwel elk weekend            

met de speelsters op pad gingen. Hulde !!! 

Voor dit seizoen hoopt de staf dat de dames, mede door de ervaring van het afgelopen seizoen, er 

weer een stukje sterker voor komen te staan. 

 

Ook in 2020 kwam er weer een programmablad uit, dat verscheen bij alle thuiswedstrijden van 

heren -en dames-1. Bij heren-1 was er dit jaar weer een bijzonder fraaie omslag voor het blad. 

 

Het financiële plaatje en sponsoring                                                                                                

 

In 2019 hebben we kunnen zien, dat Hoofdklasse spelen op de manier zoals dat de laatste jaren 

geschiedde, niet meer haalbaar was voor DSS, vandaar ook de samenwerking met Kinheim, dat min 

of meer in hetzelfde schuitje zit. 2020 werd logischerwijze niet het makkelijkste jaar financieel 

gezien, maar DSS is er toch nog redelijk doorheen gekomen. 

Ook de sponsoring kwam onder druk te staan en liep begrijpelijkerwijs, maar daarom niet minder 

jammer, terug. Hopelijk kan in 2021 hierin weer voortgang geboekt worden. 

De ballensponsor actie verliep goed, maar leverde door het mindere aantal thuiswedstrijden van het 

eerste ook minder op.                                          

De oud papier actie van Theo Bloemzaad was ook in 2020 nog fors (Theo bedankt!) en de 

opbrengst uit de Stichting clubhuis viel in 2020 ook niet verkeerd uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tot slot…                                                                                                                                           (4) 

 

Wat de topcompetities betreft is ook in 2020 alles weer bij het oude gebleven, ook in 2021 

verandert er nagenoeg niets. Het heeft geen zin om daarop terug te blijven komen. Alleen de 

benaming Overgangsklasse honkbal verdwijnt en heet nu 1e klasse. Bij het softbal verdwijnen de 

verschrikkelijke namen (persoonlijk) Golden en Silver League en is het in 2021 Hoofd -en 1e 

klasse.  

 

Wel is er in het Haarlemse het nodige veranderd en eigenlijk niet ten goede. Onze Gezellen werd  

bijna kampioen in de Overgangsklasse, maar zag veel spelers vertrekken en opereert nu straks in de 

3e klasse. In plaats van OG tegen HCAW-1 wordt het nu OG tegen HCAW-4… Doodzonde, al 

helemaal als je kijkt naar de prachtige accommodatie van de Gezellen.  

Ook op softbalgebied volgde er een aderlating, het eens zo roemruchte Terrasvogels is opgegaan in 

OG, waardoor een echt softbalbolwerk verdwenen is. In het hoogtepunt kende Terrasvogels veel 

seniorenteams, maar ook altijd minimaal 3 jeugd teams in elk onderdeel. Jammer, dat de eens zo 

succesvolle club geheel van het toneel verdwenen is. 

Voor het Haarlemse (Terrasvogels even meegerekend) betekent het, dat van de eens zo ‘machtige’ 

honk en softbalstad steeds minder overblijft. We zijn op veel fronten inmiddels door andere clubs 

voorbijgelopen en of het tij nog gekeerd kan worden…. We hopen en rekenen erop van wel. 

 

Uiteraard wil ik alle mensen die zich in dit lastige jaar voor DSS hebben  

ingezet graag hiervoor bedanken. Ik hoop dat men, ook al zal er in dit 

seizoen maar beperkt gespeeld kunnen worden toch loyaal aan de rood- 

groene kleuren zal blijven. 

Blijf gezond en dan kunnen we in 2022 ongetwijfeld weer een normaal 

seizoen afwerken!  

 

 

 

                               

             

 

 

 

 

 

 


