
Verslag Softbal 2015

Dames 1
2015 was een nieuwe start voor ons team. Onder leiding van de nieuwe coaches Peter van 
Dalen en Erik Vrugt werd het verjongde team kampioen tijdens de vernieuwde vorm van de 
Holland series; de Season Finals. Deze vernieuwde vorm had nogal wat voeten in de aarde. 
Eigenlijk was de hele Golden league, want zo heet de hoofdklasse sinds dit jaar, erop tegen 
maar toch ging het door. De play-offs, waar de dames als de nummer 1 niet aan mee 
mochten doen, werden gespeeld in het troosteloze Almere, en de finalewedstrijden werden 
op het veld van Hoofddorp afgewerkt. De toeschouwers moesten zelfs entree betalen om 
de wedstrijden te bekijken. Ook volgend seizoen zal er in een soortgelijke opzet worden 
gespeeld. Gelukkig trokken de speelsters zich niets aan van dit alles en sleepte de 10 titel 
voor Sparks Haarlem in de wacht.
Helaas lukte het niet om de Europacup te winnen, in Praag eindigde het team als 3de. Door 
de vele regen die het toernooi teisterde kon er zelfs de eerste 3 dagen niet gespeeld 
worden. Het erg ingekorte speelschema gaf een zeer vertekend beeld. Volgende jaar 
opnieuw voor de titel gaan.
Ook dit jaar leverde Sparks Haarlem 9 speelsters aan het Nederlands team, tijdens het EK in 
Rosmalen lukte het niet om de finale te winnen, maar onder leiding van bondscoach Juni 
Francisca leverde het team toch een prima prestatie.

Dames 2
2015 voor het eerst in de historie van dit team speelde het niet in de 1ste klasse maar in de 
2de klasse. Onder leiding van de nieuwe coach Muis eindigde het team zeer verdienstelijk 
inde middenmoot. Ze hebben een leuk en goed seizoen gedraaid, waarbij fantastisch softbal 
werd afgewisseld door wat minder softbal. Volgend seizoen speelt het team weer in de 1ste

klasse, door alle veranderingen in de de 2de klasse, dubbels zijn afgeschaft de teams spelen 
alleen nog maar enkels, hebben we in goed overleg besloten om het weer een klasse hoger 
te proberen.

Dames 3
De onverslaanbare geachte dames verloren dit jaar zowaar een wedstrijd, de tegenstander 
was euforisch onze dames hadden er goed de balen in, want het lijkt allemaal makkelijk en 
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ongeconcentreerd toch willen ze alles winnen. Ondanks de verliespartij werden de dames 
toch kampioen, helaas voorlopig voor het laatst want het team houdt op met bestaan.

Dames 4
Dames 4 heeft een leuk seizoen gehad. Gezellige wedstrijden waarvan er zelfs een paar 
geëindigd zijn in een gelijkspel en winst! Er zit een stijgende lijn in die de dames ook komend 
seizoen willen voortzetten! Ondanks dat werden we gewoon laatste in de poule maar dat mag 
de pret niet drukken.
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Heren 1
Helaas konden de heren het kampioenschap van 2014 niet prolongeren. Toch hebben de 
heren een zeer verdienstelijk seizoen gedraaid. In tal van wedstrijden werden meerdere 
homeruns geslagen en de mannen maken daar een heuse wedstrijd van.
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