Persbericht Isenia Baseball Clinics

Nederlands Honkbal Team geeft les aan kinderen
Woensdag 18 juli zullen leden van het Nederlands Honkbal Team, onder leiding van Percy Isenia, de
allerkleinste spelers tussen de 5 (peanuts) en 12 jaar leren slaan, dreigen, stelen, gooien en vangen.
Met deze dag ondersteunen topsporters de belangeloze inspanning van Rotterdamse jeugdcoaches.

Het evenement vindt plaats op de velden waar honk en softbalvereniging SAINTS op speelt en oefent
voor wedstrijden. Ook de vader van Percy, de gereputeerde jeugdcoach Siegfried Isenia komt langs,
een oude rot door wiens toedoen vele jeugdtalenten zijn doorgebroken op het allerhoogste niveau.
Hij zal de jeugdcoaches te vertellen over hoe belangeloze toewijding goeie spelers maar ook betere
mensen vormt. Siegfried komt alleen niet als het regent omdat hij in een rolstoel zit en op de velden
van de SAINTS nog geen kantine is, alleen een kar waar ijs en limonade wordt verkocht.

Het initiatief voor deze dag komt van een aantal ouders van HSV SAINTS, waaronder Rogier Noordzij.
Rogier begon zelf op zijn vierde bij Siegfried te trainen, werd geselecteerd voor Jong Oranje. Hij zou
een vaste waarde in de hoofdklasse zijn geweest als een blessure geen einde had gemaakt aan die
droom. Hij had z’n schouder kapotgegooid: einde verhaal.

Een van de beste Nederlands Teampitchers ooit, Geoffrey Kohl, overkwam op het hoogtepunt van
zijn kunnen hetzelfde, na de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta. Voor een topsporter een drama
natuurlijk, al praat hij er zelf luchtig over. Geoffrey liet de honkbal verder onaangeroerd. Zijn
handschoen heeft hij naar verluidt weggegeven.

Nu de kinderen van deze twee oud-pitchers ‘het balletje en de handschoen van hun vaders
oppakken’, komen Nederlands Team spelers Percy Isenia (eerste honk), Harvey Monte (buitenveld),
Rob Cordemans (werper), Roel Koolen (tweede honk) en Neptunusspeler Jeffrey Arends een handje
helpen en alle honkballertjes van SAINTS jongste teams mogen meedoen.

‘Dat deze dag maar het begin is van een lange weg voor de jongste spelers, die nog nauwelijks de
knuppel kunnen vasthouden of onder de klep van de slaghelm kunnen doorkijken, mag duidelijk zijn.
Het zijn jeugdcoaches, meestal belangeloze vrijwilligers, die de energie en motivatie moeten vinden
om deze weg mee te lopen. Het werk van al die jeugdcoaches wordt vaak onderschat maar het is van
cruciaal belang dat kinderen hun tijd en aandacht blijven krijgen. Sport houdt kinderen fit en gezond
en ze leren rekening houden met anderen. Jeugdcoaches spelen een belangrijke rol in het
beschermen van kinderen tegen negatieve maatschappelijke invloeden, daarom verdienen ze alle
hulp en waardering.’, aldus Rogier Noordzij, ‘deze dag is als het ware een pleidooi hiervoor.’ Zijn
eigen honkbalcoach en oude teamgenoten, de grote helden van de beginnende honkballertjes,
komen graag langs om hem hierin te steunen.

