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Bestuurssamenstelling 
 

Het bestuur van DSS Honk/Softbal was ingaande 2018 als volgt samengesteld: 
Jan West, voorzitter a.i.; Bert Daniëls, secretaris en verslaglegger; Hans Kaart, 

penningmeester en ledenadministrateur; Helene Angermann, coördinator 
wedstrijdsecretariaat softbal; Peter Vink, coördinator wedstrijdsecretariaat 

honkbal; Werner Angermann, TC softbal en Bas vd Ham, voorzitter 

Jeugdcommissie. 
Jan West werd bereid gevonden vanaf januari 2018 als voorzitter a.i. op te 

treden.    
In totaal kwam het bestuur 10 maal bijeen. In de eerste helft van 2018 werd, 

met ondersteuning van SportSupport en Cees vdr Kooy, overlegd inzake de 
herstructurering van de bestuursorganisatie. 

Helaas leverde dat geen resultaat op, het betekende midden januari het 
afscheid van Jan West, die zich niet meer kon vinden in het functioneren van 

het bestuur.  
Voor al zijn onbaatzuchtig handelen en meedenken in het belang van DSS 

honk -en softbal wil ik hem graag bedanken!    
 

Er bleek bovendien nauwelijks animo bij de leden te bestaan om tijd te steken, 
cq na te denken in het opzetten van bestuurlijke zaken zoals een 

sponsorcommissie, barcommissie e.d. 

Wel is er gelukkig een evenementen commissie, die ook het afgelopen jaar 
weer actief was. 

Mede door bovenstaande is er begin 2019 een oproep naar de leden uitgegaan 
om mee te denken over een nieuwe bestuurs opzet en het invullen van 

commissies, hetgeen in april heeft geleid tot een vruchtbare jaarvergadering, 
waarin mensen bereid gevonden zijn om hierover na te denken en wellicht 

zover te komen, dat er commissies ingevuld kunnen worden. 
Voor komende zomer hopen we hierover meer te kunnen vertellen. 

Echter, we zoeken ook nog altijd naar een voorzitter…. 
 

Ook in 2018 kwam er weer een programmablad uit bij de thuiswedstrijden van 
dames-1 en honkbal-1, waarbij v.w.b. honkbal opnieuw de dank uitgaat naar 

Pronto Wonen, onze sponsor, die ook dit jaar weer voor een fraaie hand-out 
zorgde.           
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Jubilea, Overlijden e.a. 

 
In 2018 was Cees Booms toe aan 50 lid jaren en Niels de Zwart telde 25 

dienstjaren voor DSS. 
De Jan Warren Award ging dit jaar naar Ria Wesselink. Al vele jaren is Ria op 

allerlei gebied actief binnen DSS softbal o.m. als scorer, supporter, maar ze 
staat bijvoorbeeld ook achter de bar. 

Tot lid van verdienste werden benoemd Michael Halderman, Jan Huntelaar, 
Anton Tielen en Frank Sprengers, die ook al vele jaren hun verdienste op 

allerlei gebied voor DSS hebben. 
Ria, Michael, Jan, Anton en Frank, gefeliciteerd! 

 
De jaarlijkse Star Awards van de KNBSB gingen aan DSS niet voorbij, want 

Stephanie Trzcinski werd uitgeroepen tot beste pitcher van 2018 met een 
verdiend punten gemiddelde van 1.90. Stephanie, die in Australië herstellende 

is van een blessure, wordt door de gehele DSS gemeenschap van harte 

gefeliciteerd met deze verdiende prijs.  
 

Helaas hebben we in 2018 en begin 2019 afscheid moeten nemen van onze 
leden Wim vdr Vooren, Gé Hoff en Ton van Lieshout. Wim (honk -soft en 

voetbal) en Gé (softbal) waren jaren actief binnen DSS, terwijl Ton ook vele 
jaren heel veel zaken binnen het clubhuis oppakte.  

Gé was ook jarenlang voorzitter van de destijds al zeer succesvolle softbaltak 
van DSS en wie herinnert zich niet de mooie dankwoorden gericht aan het 

bestuur, die hij altijd uitsprak aan het eind van iedere jaarvergadering.  
                                                                                                                             

Leden  en teams. (2)                                                                                                                            
 

Het ledenaantal van DSS is helaas dalende. Eind 2018 telde DSS ruim 250 
leden, al is er de hoop, mede door onze enthousiaste jeugdcommissie, dat dit 

aantal snel weer zal toenemen. 

Aan de competitie 2018 nam DSS deel met 22 teams, waaronder een team 
onder de naam van Red Mosquitos. Ook dit jaar kende DSS geen 

herensoftbalteams.   
De neergaande spiraal inzake het aantal leden van de KNBSB is nog altijd niet 

stopgezet, het valt te hopen, dat onze nationale teams zich kwalificeren voor 
de komende Olympische Spelen, anders zal die daling alleen maar doorzetten, 

vrees ik. 
 

Duidelijk is wel, dat er meer aandacht voor het Nederlandse honk -en softbal 
zal moeten komen, ook financieel gezien.  

De ambities van de bond hierin lijken vooralsnog niet erg duidelijk, ook zal er 
aandacht besteed moeten worden aan de breedtesport, van onderen uit zal je 

moeten bouwen naar een sterkere Hoofdklasse met wellicht toch minder 
wedstrijden. Zoals het nu gaat, haken immers veel jonge spelers en speelsters 

al snel af. Gezin en toekomst gaan begrijpelijkerwijze voor. 

Ook het reizen op de donderdagavonden zal menigeen tegenstaan. 
Over de aanvangstijden zal ik het maar niet meer hebben. Daar zit wel heel 

weinig beweging in. 
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Kampioenen 
 

In 2018 kende DSS 5 kampioensteams. Dames-4 werd kampioen van de 4e 
klasse E, terwijl heren-5 de titel greep in de 5e klasse A. 

Bij de jeugd waren er kampioenschappen voor de junioren-1 (2e klasse A), de 
aspiranten-1 (2e klasse A) en de pupillen-1, die het 2e gedeelte van de 2e 

klasse H zegevierend afsloten. 
Speelsters en spelers met begeleiding nogmaals van harte gefeliciteerd!  

Tessa Philippo werd met de Rebels Little League kampioen van Nederland, 
terwijl Annemiek de Rover als coach met Ilse Kesseler en Sarah Evers de 

junioren titel in de Little League greep. 
 

Deelname toernooien (willekeurige volgorde) 
 

Denzel Richardson behoorde tot de selectie van het Nederlands team, dat 

deelnam aan de Honkbal Week Haarlem. 
Tom Stuifbergen was één van de pitchers, die deelnam aan de Super-6 in 

Hoofddorp en Scott Prins behoorde tot de selectie van het Nederlands team 
U18 dat in Grosseto Europees kampioen werd.  

Marijke van Veen nam voor de 4e keer met het Nederlands dameshonkbalteam 
deel aan het WK dat in Florida gehouden werd. 

Het houdt niet op, want Suka van Gurp speelde het WK in Japan met het 
damessoftbalteam, Mike Groen en Tommy vd Sanden speelden het WK U23 in 

Columbia, terwijl Tommy naar Missouri voor een scholarship vertrok naar het 
Mineral Area College, terwijl Donny Breek zijn profdebuut maakte voor het GCL 

Twins team op 2 juni tegen GCL Red Sox. 
 

Honkbal-1 nam deel aan de jaarlijkse Haarlem Series (OG), terwijl dames-1 
deelneemster was aan het Mastenbroek toernooi van Tex Town Tigers in 

Enschede.                                                                                                                                       

 
 

                                                                                                                                                       
Resultaten  (3)                                                                                                                                                                                         

 
Dames-1 speelde opnieuw een zeer moeizaam seizoen, 

waarin het ook niet echt meezat en er teveel van 
buitenlandse speelsters gebruik gemaakt moest worden. Een 

volledige trainingsopkomst was dan ook een utopie. 
Toch scheelde het maar een ‘taflengte’ of DSS was op plek 5 

geëindigd en dan zou men geen degradatieduels hoeven te 
spelen, maar TTT bleef onze dames dus nipt voor. 

De PD duels tegen Amsterdam Pirates verliepen zeer spannend, maar kenden 
gelukkig een goede afloop. 
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Dames-2 had het in de 1e klasse ook heel zwaar en wist uiteindelijk in de 

degradatiepoule Gryphons net voor te blijven, waardoor behoud verzekerd 
was. 

Een compliment voor speelsters en coaches van dit team is zeker op zijn 
plaats.  

 
 

Honkbal-1 heeft het sterkste seizoen in de Hoofdklasse achter de rug, maar… 
de bedoeling om de 4e plek te halen, werd helaas volkomen onnodig tegen 

Storks weggegeven, waardoor DSS opnieuw 5e werd door wel de 
degradatiepoule te winnen. Met 24 Hoofdklasse overwinningen vestigde de 

rood-groene formatie van Jerry Breek wel een clubrecord. 
Bijzonder was zeker de niet eerder vertoonde grand slam homerun van Mitchel 

Dautzenberg tegen Storks in de degradatiepoule! 
Als opvolger van Jerry, heeft DSS de zeer ervaren coach Marco Wels weten aan 

te trekken. 

 
Het 2e team, veelal zeer jonge spelers, had het in de Overgangsklasse opnieuw 

erg lastig en eindigde uiteindelijk als voorlaatste, net voor The Hawks. 
Degradatie in deze klasse was niet aan de orde, ook al omdat vanuit de 1e 

klasse er niet of nauwelijks animo is om te promoveren…..      
 

 
Evenementen                                                                                                                                     

 
Het Pinksterkamp bestaat niet meer, maar daarvoor in de plaats is er in juni 

een buitengewoon succesvol Zomerkamp gehouden door de Jeugdcommissie, 
waaraan door veel jeugdleden is deelgenomen. Mèèr dan voor herhaling 

vatbaar! 
Evenementen, zoals de medewerkers avond, back on the field en de afsluitdag 

voor de jeugd werden opnieuw gehouden. Ook dit jaar was er in de 

herfstvakantie weer een Pim Mulier sportdag. 
Vanuit de evenementencommissie waren er ook diverse evenementen, zoals 

het DSS feest in april, de Tropical Summer Party in juni en Party Time in 
november. 

In oktober vonden er de ‘Cheese Series’ plaats, een evenement, waaraan de 
DSS legends van 1995 en de Mokum Hawks (periode 1993-2018) deelnamen 

met als tegenstander Boston Milton Breakers. 
 

Talent 
 

DSS heeft op dit moment voor het eerst sinds jaren geen spelers die voor de 
Rabbits uitkomen. 

Er zal dus fors gebouwd moeten worden om die talenten in de toekomst wel 
weer op dat niveau te krijgen. Onder meer Jeroen Seggelink zet zich hiervoor 

in. 
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Financiën   (4)                                                                                                                                        

 
Ook het afgelopen jaar was voor DSS financieel niet gemakkelijk. Immers, de 

kosten voor de diverse selecties zijn bijzonder hoog. 
Hierover zal binnen de club nagedacht moeten worden om de juiste vorm 

hierbij voor de toekomst te vinden. 
Ook zaken als veldhuur nemen een belangrijk  

kostenpost in. 
Gelukkig zijn de bijdrage van de Stichting clubhuis 

en zeker die van Theo Bloemzaad, die maar 
onvermoeibaar doorgaat met het  inzamelen van 

oud papier, karton etc, dat hij overal vandaan haalt, 
een welkome aanvulling in de honk -en softbal kas. 

 

De contributiebetaling liep ook dit jaar nagenoeg vlekkeloos dankzij Hans 
Kaart, onze penningmeester, het aantal wanbetalers is dan ook miniem. 

 
Sponsoring                                                                                                                                         

 
In 2018 was de sponsorbijdrage van Pronto Wonen Cruquius een belangrijke 

bron van inkomsten op het  budget van de vereniging, een sponsoring, die 
door de directeur van Pronto Wonen, Gilbert Maas ook in 2019, zij het 

beperkter, wordt voortgezet, waarvoor we hem heel erkentelijk zijn. 
Verder zijn we uiteraard zeer blij met alle sponsors die het afgelopen seizoen 

hun bijdrage aan DSS gegeven hebben.  
Het aantal ballensponsors was zelfs groter als in 2017, toen 57, in 2018 maar 

liefst 66! 
Hierbij gaat met name veel dank uit naar Dick Hoff, die het toch maar weer elk 

jaar voor elkaar krijgt om sponsoren bij DSS te betrekken, waarmee hij al vele 

jaren voor belangrijke inkomsten voor de club zorgt.      
 

Diversen                                                                                                                                             
 

Gelukkig kan dames-1 nog altijd op ons eigen vertrouwde, nieuwe 
kunstgrasveld spelen, uitgezonderd dan in april, wanneer voetbal de overhand 

heeft, uitwijken naar Kinheim ligt dan voor de hand. 
Opnieuw was aantal boetes waarop de KNBSB ons ‘trakteerde’ weer te hoog.  

Zou het toch een keer lukken dat boetebedrag omlaag te krijgen? 
 

Vergeet ik gebeurtenissen of personen te benoemen, mijn excuses! 
Tenslotte wil ik alle medewerk(st)ers die het afgelopen jaar voor DSS klaar 

gestaan hebben, hiervoor hartelijk bedanken en ik hoop, dat zij allen en met 
veel meer mensen ook in 2019 weer    onze mooie rood-groene club zullen 

ondersteunen, op welke wijze dan ook. 

Iedereen veel succes toegewenst in de komende competitie! 

 


