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speelt slechts zes wedstrijden. Yvette: ‘Zij vinden de laatste
inning heel belangrijk. Die wordt gespeeld aan de bar in het
clubhuis.’ ‘Het leuke aan een kleine vereniging,’ zegt Eva,
‘is dat je iedereen kent. Het is een echte vriendenclub.’ Het
softbalseizoen loopt van half april tot eind september. Dan
vinden de competitiewedstrijden plaats tegen clubs in de regio.
Yvette: ‘Vanaf januari trainen we in de zaal ter voorbereiding
op het seizoen.’ Ter geruststelling, ze trainen dan met zachte
ballen om ongelukken te voorkomen. Ook in de softbalvrije
periode van oktober tot januari organiseren ze met het team
leuke activiteiten. Van etentjes tot andere uitjes.

REPORTAGE

Slagkracht
op het Stokroosveld

Wellicht herinnert u zich het nog van uw middelbare schooltijd. Drie slag en vier wijd.
Softbal dus. Het viel nog niet mee om als pitcher de bal goed aan te gooien. En voor
velen was het een hele kunst om de bal met de knuppel een flinke tik te geven. Ondanks
het feit dat heel veel scholieren tijdens de gymles kennis hebben gemaakt met softbal,
is deze sport in ons land altijd relatief klein gebleven. Toch is in de Bloemenbuurt een
van de circa 170 clubs actief die aangesloten zijn bij de bond. We brengen een bezoek
aan het Stokroosveld, de thuisbasis van softbalclub Power’66.
M I C H E L VA N S C H I E

Op een maandagavond in juni spreek ik aan de rand
van het veld met Yvette de Groot en Eva Doorneweert
van Dames 2. De training loopt op zijn eind, maar
hun teamgenoten blijven de ballen zo ver mogelijk
het veld in slaan. Elke rake tik wordt met enthousiasme ontvangen. Ook na anderhalf uur trainen
spat het plezier er nog van af. Yvette is al tien jaar
lid. Voor Eva is dit het tweede jaar. Yvette: ‘Ik heb
25 jaar gehandbald. Mijn zoon koos voor honkbal
en dat was eigenlijk het laatste zetje dat ik nodig
had. In mijn achterhoofd speelde al langer het idee
om te gaan softballen. Op school vond ik het altijd
al heel leuk om te doen.’ Voor Eva gold dat ze altijd
wel wilde softballen, maar dat het er nooit van was
gekomen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

en dus stond ze op zeker moment met een vriendin
in de huiskamer een bal over te gooien. Een teken
aan de wand. Toen haar vriendin op de braderie
op de Thomsonlaan een promotieteam van Power
tegen het lijf liep, was het pleit snel beslecht. Twee
dagen later waren beiden lid.
Laatste inning
Power is een kleine, maar vitale vereniging met
ongeveer 55 leden. In de competitie spelen twee
damesteams. Een herenteam is er momenteel
niet. Toch zijn er wel degelijk mannen lid van Power. Die spelen in het gemengde slowpitch team,
bestaande uit oude rotten aangevuld met minder
ervaren spelers. Het slowpitch team traint niet en

Olympische Spelen
Zowel Yvette als Eva maken deel uit van het bestuur van Power,
dat bestaat uit zes dames en een heer. Ook in een kleine club
zijn de vrijwilligers de kurk waar de vereniging op drijft. Er is
volgens beide dames altijd veel te doen binnen de vereniging.
Er is sinds kort een beeball team, de Powerbees, bestaande
uit kinderen in de leeftijdscategorie van 5 t/m 11. Beeball is
een vereenvoudigde versie van softbal, waarbij kinderen
kennismaken met de basisbeginselen. Yvette: ‘Gelukkig zijn
er enthousiaste ouders actief. We trekken ook profijt van de
sportcoördinator van de gemeente die het beeball promoot op
basisscholen. Ook staan we op de braderie in de Appelstraat om
mensen enthousiast te maken voor softbal en in het bijzonder
voor Power.’ Eva vult haar aan: ‘Er is een prima aanwas van
nieuwe leden. Dat gaat super, er is eigenlijk nauwelijks een
drempel om bij ons binnen te stappen. We nodigen iedereen
die nieuwsgierig is uit om eens mee te komen trainen. Dan
ervaar je hoe leuk deze sport is. Praten erover is leuk, maar
het doen is nog veel leuker.’ In 2020 is softbal eenmalig terug
op de Olympische Spelen in Tokyo. Yvette: ‘Als het Nederlands
softbalteam daar goed presteert, geeft dat een boost aan de
sport. Kijk maar naar wat het succes van de handbaldames
betekent voor de populariteit van die sport. De timing is
perfect, want de Olympische Spelen zijn tijdens het seizoen.
Geïnteresseerden kunnen dan direct sfeer komen proeven.’
Homerun
Power is zowel een soft- als honkbalvereniging. Maar gehonkbald
wordt er niet. De verklaring daarvoor moet gezocht worden
bij de gemeente en de KNBSB, de overkoepelende bond. Wat
is het geval? De bond staat niet toe dat er vanaf de junioren
honkbalwedstrijden plaatsvinden op het Stokroosveld, omdat
de hekken te laag zijn. Het risico dat een goede slagman een
homerun slaat die terechtkomt op een auto of balkon in de
Stokroosstraat wordt te groot geacht. Met de gemeente wordt
al geruime tijd gesproken over het aanpassen van de hoogte
van de hekken. Als dat gebeurt kan ook Power profiteren van
de successen van het Nederlandse honkbalteam, dat immers
tot de besten van de wereld hoort. In de tussentijd promoten
de leden hun sport door het geven van clinics. Nieuwe leden
hebben niet veel meer nodig dan een Power-shirt en een

Power Dames 2, achterste rij derde van links Eva Doorneweert, voorste rij
derde van links Yvette de Groot

vanghandschoen. Voor € 103,- ben je al semilid en mag je
meetrainen (op maandag van 19.30 – 21.00 uur) en negen
van de achttien competitiewedstrijden meespelen. Het
eerste en tweede honk bij Dames 2 zijn overigens al bezet.
Want dat zijn de favoriete posities van Eva en Yvette.
Volgens Yvette is Eva ook goed als eerste honkvrouw.
Omgekeerd zegt Eva over Yvette dat ze het bewaken van
het tweede honk zelfs heel goed kan. Geloof in je team,
dat begint bij elkaar.
Voor meer informatie:

power66.nl
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