
 

Jaarverslag secretariaat DSS honk/softbal 2019 

 
We zijn gewoon, het jaarverslag aan het begin van het seizoen voor iedereen ter inzage te geven, 

dat is dat jaar dus anders, het is inmiddels al juni. Lekker in het seizoen dus maar helaas, de 

coronacrisis heeft ons in de greep gekregen en de gevolgen liegen er niet om. 

Dat honk -en softbal nu op een lager plan komen, is niet meer dan logisch en we kunnen alleen 

maar hopen dat dit vreselijke virus snel onder controle te krijgen is. 

Met al die slachtoffers, de enorme druk op de zorg met ook nog eens het gevolg, dat vele mensen in 

de financiële problemen gekomen zijn, bedrijven op de tocht staan, dan is honk -en softbal daarbij 

vergeleken nu van minder belang. 

Dat neemt niet weg, dat het voor DSS en uiteraard voor elke club die onze mooie sporten beoefent 

inhoudt, dat er al maanden geen clubhuis inkomsten zijn, maanden geen sport, en zie dat maar eens 

te overleven. De (huur)kosten lopen immers gewoon door. Hopelijk komt er in de loop van de 

zomer toch een lichtpuntje en kunnen ook honk -en softbal weer aan echte matches gaan denken. 

 

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 tot het beluit om een concreet fusie voorstel uit 

te gaan werken, waarbij van beide clubs een aantal leden in de 

hiervoor te formeren werkgroepen dit dus verder uit gaan 

bouwen 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.  

Helaas is dat proces dus enigszins vertraagd om de al eerder aangehaalde redenen. 

 

Terug dan naar het afgelopen jaar en dat was nu niet een jaar vol successen. Ik denk zelfs dat dit het 

slechtste jaar in deze eeuw geweest is, want het zal toch in die tijd niet voorgekomen zijn dat zowel 

honkbal-1 als softbal-1 na een buitengewoon teleurstellend seizoen vrijwel helemaal leeggelopen 

zijn………  

 

Bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur bestond in 2019 uit Bas vdr Ham als voorzitter a.i., 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. 

In 2019 is Werner Angermann als lid van de technische commissie gestopt, terwijl Jan West, die als 

voorzitter a.i. in 2018 fungeerde, eveneens gestopt is. 

Vanzelfsprekend wil ik beide heren graag bedanken voor hun inzet voor DSS. 

  

Het bestuur kwam bijna maandelijks voor vergadering bijeen en had in het kader van de mogelijke 

samenwerking met Kinheim ook regelmatig overleg met onze buren, dit gold dan specifiek voor 

Bas vdr Ham en Michael Halderman. Naast de ‘normale’ Algemene Ledenvergadering werd er op 2 

september een bijzondere ALV gehouden, waarin de samenwerking met Kinheim hoofddoel was. 

Uit deze vergadering kwam dus naar voren, dat de onderzoekscommissie groen licht kreeg om de 

voorstellen naar Kinheim verder te kunnen uitwerken. 

 



 
 

 

Jubilea  en overlijden                                                                                                                        (2) 

 

Marijke van Veen en Niels de Zwart waren in 2019 25 jaar lid van de rood-groene gemeenschap, 

terwijl er maar liefst 4 DSS-ers tot lid van verdienste benoemd werden, t.w. Michael Halderman, 

Jan Huntelaar, Albert Tielen en Frank Sprengers. Zij zijn op ieders gebied zeer waardevol voor 

DSS gebleken. De Jan Warren Award ging in 2019 naar Bert vd Merwe, die o.m. rond de 

wedstrijden van het eerste honkbalteam de afgelopen jaren veel werk verzette. 

Helaas overleed begin 2019 Ton van Lieshout, een man, op wie je voor allerlei technische zaken  

binnen DSS altijd een beroep kon doen. 

                                                                          Even vooruit lopen op dit jaar: Peter Vink vierde  

                                                                          in februari 2020 zijn 70(!) jarig jubileum als lid 

                                                                          van DSS voetbal (honkbal kwam wat later), daarnaast 

                                                                          werd de immer actieve Peter ook nog een 80 jaar!!                                                                                                                                                                    

                                                                          Wie kan hem dit nazeggen… 

                                                                          Niet onvermeld mag blijven dat DSS op 23 novem- 

                                                                          ber 2019 het bronzen certificaat gezondere sport- 

                                                                          kantine ontving. Een groot compliment aan alle 

clubhuis medewerk(st)ers!!! 

 

Leden en teams 

 

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

staan gebracht en helaas geldt dat ook voor DSS, dat nog wel net boven de 250 leden zit. Zeker bij 

het softbal is het (jeugd)ledenaantal teruggelopen en komen we eigenlijk alleen nog maar uit met 

een junioren en pupillen team naast 4 seniorenteams. Heren softbal is er al jaren niet meer. Waar 

blijft die softbal jeugd? Bij Kinheim en OG tellen ze meer teams. Ook bij het honkbal is de animo 

bij de jeugd enigszins tanende, al zijn er gelukkig nog wel 2 aspiranten en 2 pupillen teams en een 

juniorenteam. Met 5 seniorenteams lijkt het ogenschijnlijk dus nog wel mee te vallen. Ook bezit 

DSS een bee-ball team, dus er blijft hoop, de jeugdcommissie doet er ook alles aan om de jeugd 

naar DSS te trekken.  

 

Successen 

 

Dit jaar maar een enkele kampioen, het was junioren-1, dat de 

titel in 2C greep na een overtuigende 9-2 zege in de beslis- 

singswedstrijd tegen Almere. Onze honkbal aspiranten-2 

wisten het befaamde HCAW pinkstertoernooi op hun naam te  

schrijven! 

Alle betrokkenen nogmaals van harte gefeliciteerd. 

Mooi was ook dat dames-2 zich voor de kampioenspoule in de 

1e klasse wist te plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Toernooi deelname/verkiezing nationale selecties                                                                          (3) 

 

Honkbal-1 nam deel aan het jaarlijkse Wim Oosterhof toernooi van Kinheim, maar speelde daarin 

geen rol van betekenis, anderzijds werd wel het even befaamde Mastenbroek toernooi van Tex 

Town Tigers gewonnen door in de finale de Tigers met 10-4 te kloppen.  

Dames-1 zocht het meer in trainingsactiviteiten als voorbereiding op het seizoen. 

 

Juan Carlos Sulbaran kwam 4x als reliever in actie op het WPT van Rotterdam en hij kwam 

vervolgens ook uit op het EK, waarin hij met de nationale selectie Europees kampioen werd en 

speelde vervolgens het OKT in Italië, waarin Nederland zich niet rechtstreeks voor Japan wist te 

plaatsen. 

Scott Prins pitchte op het WK U-18 in Zuid Korea, waarin Nederland als 7e eindigde, ook Leandro 

Anasagasti kwam als infielder op dat toernooi uit.  

Robyn Clara was één van de pitchers van het Franse nationale team op het EK in Duitsland, waarin 

Frankrijk als 7e eindigde.  

Aan het EK U-23 in Praag namen Tommy vd Sanden en Koen Halderman deel. Een toernooi 

waarin Nederland teleurstellend tot slechts een 5e positie kwam. 

Donny Breek speelde op 25 juni z’n eerste duel in 2019 voor de GCL Twins en pakte de winst met 

4-1 tegen GCL Pirates, verder was ook Donny actief als debutant op het EK en het OKT.  

Qua softbal was de ‘oogst’ beduidend minder, maar uiteraard mag niet onvermeld blijven, dat Sarah 

Evers met Nederland U-16 in Zagreb Europees kampioen geworden is! 

 

Resultaten honk -en softbal 1 en 2 

 

Die waren op z’n zachts gezegd niet om over naar huis te schrijven. Honkbal-1 kende een wel heel 

tegenvallend seizoen, waarin de ploeg van coach Marco Wels al slecht aan de competitie begon en 

meteen achter de feiten aanliep en het niet meer terug kon draaien. Dieptepunt was helaas het 

staken van het duel tegen Storks wat ons de wedstrijd kostte.   

DSS telde bij de start 9 nieuwe spelers en ook de staf was vernieuwd met Marco Wels, José Baez en 

Rick Tensen. Wel moet gezegd worden dat er liefst 10 spelers vertrokken en met name het verlies 

van Denzel Richardson, Tom Stuifbergen en Mike Groen hakte er fors in. Halverwege het seizoen 

werd Marco opgevolgd door José Baez, maar ook hij kon het tij niet keren en voor de toen 

onvermijdelijke PD duels tegen uitgerekend Kinheim namen Nick Stuifbergen en Michael 

Halderman het roer over en dat leidde na veel strijd uiteindelijk in een zwaar bevochten 3-2 zege in 

de best of five en dus behoud voor de Hoofdklasse. 

Daarna werd duidelijk, dat DSS leeg zou lopen, immers liefst 16 spelers zochten hun heil elders of 

stopten en alleen een aantal getrouwen zoals Mitchel Dautzenberg, Koen Halderman en Tino van 

Erk bleven over, maar met de aanvulling van het talentvolle Kinheim team, dat wel grotendeels in  

tact bleef, hoopt de staf in 2020 goed te kunnen presteren…..  

In 2020 neemt de met Kinheim zeer succesvolle Michael Crouwel de coaching van hb-1 over.  

 

Voor honkbal-2 viel er dit jaar geen eer te behalen in de Overgangsklasse, een gedeelde laatste  

plaats met het eens zo succesvolle The Hawks was het resultaat en ook in de degradatiepoule was 

het niet anders, al haalde DSS nu 2 punten meer als The Hawks. Het was voor het jonge team dan 

ook een zwaar seizoen, waarbij men ondanks de vele nederlagen toch geprobeerd heeft op een 

positieve manier zo goed mogelijk tegenstand te kunnen bieden. Ook in 2020 komt DSS-2 in de 

Overgangsklasse uit, maar dat heeft alles te maken met het kampioenschap van Kinheim. 

De top-2 teams spelen in 2020 onder de naam DSS/Kinheim. 

 

 

 



 
 

 

Voor dames-1 werd het driemaal is scheepsrecht, na de ontsnappingen tegen Twins en                 (4) 

Hoofddorp in 2017 en Pirates in 2018 ging het nu tegen datzelfde Amsterdam Pirates mis. In de 

best of three verloor DSS het beslissende duel ongelukkig met 1-0 en dus speelt DSS in 2020 in de 

Silver League. De pitching staf was niet sterk genoeg om de andere tams in toom te kunnen houden 

en ook aanvallend en verdedigend liep het niet lekker. Verder waren er teveel wijzigingen in het 

team, veelal noodgedwongen overigens. Vermeld mag zeker worden dat de jeugd met Elise Ooms, 

Wendy van Wijk, Ilse Kesseler, Sarah Evers, Esmee Ames en 

Sanna Wessel nu de kans kreeg ervaring op te doen waarvan DSS 

het komend seizoen profijt kan trekken. Op Sarah na, blijven de 

meiden ook voor rood-groen spelen. 

Het zat DSS in de eindfase ook niet mee, door de slechte weersom- 

standigheden (ook het honkbalslot had daar volop last van) moesten 

diverse duels verplaatst worden en was niet iedereen beschikbaar, 

in die fase deed coach Norman Ames een beroep op oudgedienden 

als Kim Scholtes en Marieke Jansen (de laatste in de PD), wat van de kant van Kim en Marieke 

toch bewonderingswaardig was.  

Na de PD liep ook dames-1 leeg, 16 speelsters vertrokken en met een nieuwe, jonge selectie gaat 

DSS er in de Silver League dus weer enthousiast tegen aan (als er van spelen nog iets van terecht 

komt) onder leiding van Norman Ames, Nick Tieman is als coach gestopt.  

 

Dames-2 speelde in de 1e klasse en wist op de valreep de kampioenspoule te bereiken. Daarin kon 

het team geen rol van betekenis spelen, maar kenden ze wel grotere tegenstand en bleef de plaats in 

de 1e klasse behouden.  

 

Ook in 2019 kwam er weer een programmablad uit, dat verscheen bij alle thuiswedstrijden van 

heren -en dames-1. 

 

Evenementen 

 

De vaste evenementen waren er ook dit jaar weer, back on the field, de afsluitdag en voor de twee-

de maal een wederom zeer geslaagd midzomer kamp, 

waarin de jeugd verrast werd met clinics van o.m. Raily 

Legito en Judith van Kampen. 

Op 7 juli hield DSS een geslaagd slow-pitch toernooi, 

25 mei was er het DSS spring BBQ feest en aan het 

eind van het jaar het slotfeest. 

Bij het honkbalduel tussen DSS en Neptunus van 16 juni 

organiseerden de rood-groenen het match event en was 

er van alles te doen rondom dit duel. 

Op 10 april 2019 was het exact 10 jaar geleden, dat het DSS baseball field geopend werd met een 

duel tegen Sparks. 

Dit jaar (2019) vierde DSS voetbal het 100-jarig bestaan  met diverse feestelijke evenementen.      

 

Talenten 

 

Helaas levert DSS de laatste paar jaren geen spelers aan de Rabbits, een forse zorg voor de 

beleidsbepalers bij de jeugd. De tijd van het talentvolle rookie team ligt echter al weer enige jaren 

achter ons, desondanks wordt er hard gewerkt om het niveau verder omhoog te brengen en hopen 

we hiervan toch over enige tijd weer de resultaten van te kunnen zien. 

Ook op softbalgebied is het talent niet voor het oprapen, maar… zoals bij dames-1 al is aangegeven, 

met die jonge meiden is er alle hoop voor de komende jaren dat zij het niveau van de hoogste klasse 

 

 



 
 

zullen/kunnen halen. 

Het financiële plaatje en sponsoring                                                                                               (5) 

 

Het was niet het makkelijkste jaar financieel gezien, de kosten voor met name honkbal-1 liepen 

dusdanig hoog op, dat op dezelfde wijze doorgaan in 2020 niet reëel meer was. Ook dit 

kostenaspect is een reden om hierover met Kinheim in gesprek te gaan voor bundeling van de  

                                                              krachten.  

                                                              De opleidingskosten voor zowel honk als softbal hakten er  

                                                              overigens ook behoorlijk in, terwijl ook de sponsoring onder  

                                                              druk kwam te staan. Toch bleef de ‘opbrengst‘ in 2019 nage- 

                                                              noeg gelijk aan het jaar ervoor, met name dankzij de inspan- 

                                                              ningen van Hans Kaart en Dick Hoff.  

                                                              De ballensponsor actie loopt als een trein, in 2019 maar liefst 

                                                              75 aanvragen, al lag het binnengekomen bedrag wel wat 

lager als in 2018.  

De oud papier actie van Theo Bloemzaad en de opbrengst uit de Stichting clubhuis maakten het 

plaatje weer wat fijner. 

De inning van de contributie verliep dit jaar nagenoeg probleemloos, waarvoor we Hans Kaart als 

onze schatbewaarder alle dank verschuldigd zijn.  

 

Tot slot… 

 

Het omstreden flatgebouw op de hoek van de randweg staat er inmiddels, dat er op de drukke 

zaterdagen met voetbal, honkbal, softbal, atletiek en tennis te weinig parkeerruimte overgebleven is, 

mag duidelijk zijn. Als de turnhal op het terrein naast de PNH hal gebouwd gaat worden (als dat 

door gaat tenminste), wordt dat nog weer minder. Een probleem dus waar alle bewoners van Pim 

Mulier en uiteraard de wijk achter onze velden mee te maken hebben, cq krijgen. 

 

Kijken we meer naar de topcompetities, dan is alles weer bij het oude gebleven, ook in 2020  

verandert er nagenoeg niets (corona hierbij even buiten beschouwing gelaten). De uitkomst van de 

Hoofdklasse staat bij voorbaat vast, immers Neptunus en Amsterdam Pirates worden steeds sterker 

en de rest figureert zo. Dat is genoemde clubs niet kwalijk te nemen uiteraard, maar de honkbal 

competitie zal er zo echt niet aantrekkelijker op worden, zeker als je nieuw publiek wil trekken, 

teveel wedstrijden in een week, waardoor spelers vaak op jongere leeftijd al afhaken, wedstrijden 

die allemaal nagenoeg gelijktijdig moeten beginnen, waar spreiding in ieder geval meer publiek op 

zou leveren, althans zeker in het Haarlemse, maar men wil er niet aan. 

Verder is het perspectief voor spelers om de nationale selectie halen ook niet bijster groot, want 

zodra er een sterker toernooi (EK, WK etc) aan komt, valt het grootste deel van deze jongens 

meteen weer af voor spelers uit met name Amerika waarvan men niet of nauwelijks gehoord heeft.  

Honk en softbal zal zo, ook al met de onaantrekkelijke dubbels voor het publiek bij softbal de grote 

meute echt niet meer aanspreken. Jammer, heel jammer. 

 

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

ingezet ongelooflijk graag bedanken hiervoor, ik hoop dat men, ook al 

zal dit seizoen wel heel kort worden, straks niet weg zal blijven als er 

toch weer gespeeld kan worden. 

Tenslotte wens ik, dat iedereen in deze moeilijke tijden maar gezond 

mag blijven!  

 

 

 

                               

 

 



 
 

             

 

 

 

 

 


