
Verslag softbal seizoen 2017 

 

Dames 1 

2017 was een moeilijk jaar voor het team. Bij de start van het seizoen waren een paar elementaire 
speelsters geblesseerd. De inspanningspiek bij het Nederlands team was in één keer zo hoog dat 
konden een aantal speelsters niet goed aan. Hierdoor liep de start van het seizoen heel stroef. Nadat 
de geblesseerde speelsters weer hersteld waren was het geloof in eigen kunnen behoorlijk gedaald. 
Gezien de omstandigheden hebben de meiden nog best een goede prestatie neergezet door 
verliezend finalist te worden. Ook tijdens de Europacup, op ons eigen terrein georganiseerd, wilde 
het ook niet lukken en werd het team in de halve finale met 1 puntje verschil door aartsrivaal 
Terrasvogels verslagen. Aan het einde van het seizoen hebben een aantal speelsters het team 
verlaten. Daar komen een aantal nieuwe speelsters voor in de plaatst. 

Dames 2 

Dames 2 heeft in het seizoen 2017 alle zeilen moeten bijzetten. Maar met veel sportiviteit en 
doorzettingsvermogen hebben ze leuke en spannende wedstrijden gespeeld en is het ze uiteindelijk 
gelukt om in de 1e klasse te blijven. Ook dit jaar stond de ploeg onder leiding van Muis en Rick. Voor 
Muis was het zijn laatste seizoen. Rick zien we volgende seizoen weer terug dan staat hij samen met 
Chantal en Edwin in het coach vak 

Dames 3 

De dames hebben afgelopen seizoen weer hun uiterste best gedaan. Leuke wedstrijden gespeeld met 
helaas iedere wedstrijd een inning waar het niet goed in ging. Ze zijn niet als laatste geëindigd maar 
als eerste is ze helaas ook niet gelukt. Helaas was dit seizoen het laatste voor deze dames. Een aantal 
van hen hebben besloten om hun heil ergens anders te vinden. 

Heren 1 

Heren 1 

De heren hadden een pittig seizoen, waarbij het vaak (net) niet liep. Uiteindelijk zijn er een aantal 
heren gestopt maar ook weer een paar bijgekomen. Ze gaan wel dit seizoen een klasse lager spelen. 

 


