
Recensie Isenia Baseball Clinics 

Tophonkballer Percy Isenia actief met basisschool 
jeugd Spijkenisse 
 
 
In het kader van de kennismakingslessen sport van het Sportteam van de Gemeente Spijkenisse, 

werden in de afgelopen periode kennismakingslessen Honkbal georganiseerd voor kinderen uit de 

groepen 5 en 6 van de basisscholen in Spijkenisse. 

 

Professioneel honkballer Percy Isenia werd benaderd om in de rayons Noord, West en Oost van 

Spijkenisse drie kennismakingslessen (per rayon)honkbal te verzorgen. Op alle basisscholen vond de 

werving plaats door een praatje in de klas en het promoten door middel van een poster en een 

inschrijfkaart. 

 

In de rayons maakten ongeveer 120 leerlingen kennis met de basisvaardigheden van de honkbalsport. 

Na de lessen in de rayons was er de mogelijkheid om door te stromen naar de verdiepingslessen bij 

honkbalvereniging Spikes. Ook hier werden de lessen verzorgd door Percy Isenia. Meer dan de helft 

(75) van de kinderen waren geïnteresseerd in de vervolglessen.  

Op 4 juli 2007 werd het toernooi Spijkenisse Homerun georganiseerd in opdracht van de Gemeente 

Spijkenisse als voorronde op het eindtoernooi, Rotterdam Homerun. Vijftig leerlingen van de groepen 

5 en 6 speelden enkele wedstrijden in, door de organisatie ter beschikking gestelde t-shirts. Tijdens 

de wedstrijden werd één team van vijftien spelers geselecteerd door Percy Isenia en Harvey Monte 

op basis van vaardigheid, inzet en plezier. Dit team zou Spijkenisse vertegenwoordigen op 14 juli 

2007 tijdens het eindtoernooi Rotterdam Homerun. Omdat Spijkenisse twee teams mocht 

afvaardigen, werd door wethouder Marjolijne Lewis en directeur Paul Kouijzer door middel van loting, 

nog een team samengesteld. 

 

Op 14 juli 2007 werd Spijkenisse door twee teams vertegenwoordigd op Rotterdam Homerun. Dat de 

kennismakingslessen resultaat hebben gehad werd geïllustreerd door een behaalde 2e plaats door 

het selectieteam van Spijkenisse. 

 

Onze dank gaat uit naar Percy Isenia van Isenia Baseball Clinics. Uiteraard hebben wij Percy opnieuw 

geboekt om de goed verzorgde en enthousiast gebrachte kennismakingslessen uit te voeren in 2008. 

 

Ronald Ultee 

Sportconsulent Spijkenisse 


