Blue Birds

Isenia Baseball Clinics (IBC)

Bij Blue Birds zijn we erg tevreden over Percy Isenia van IBC. In juni 2011 organiseerden
we een voor het eerst een clinic voor de hele Blue Birds jeugd. We hadden 66 deelnemers
en mede dankzij Percy, die ook de voorbereiding deed, werd het een enorm succes.
Afgelopen winter (2012) hebben we daarom IBC benaderd voor een trainerscursus.
Wederom een goede ervaring: Percy kreeg het voor elkaar om een inspirerende opleiding
voor onze trainers/coaches in elkaar te zetten. Daarbij neemt hij ook een aantal experts
mee, zoals Jurrian Koks en Siegfried Isenia.
Hoogtepunt toe nu toe is echter de clinic die onderdeel uitmaakte van het jeugdkamp
2012! De IBC line up op eerste pinksterdag bestond uit Rob Cordemans, Sydney de Jong,
Raily Legito, Anouk van de Heuvel en Percy Isenia. Blue Birds regelde Silea Bos, Bertie en
Frans Richardson en Rob Hendriks (honkbal 1 Blue Birds).
Met bijna 90 kids hebben we genoten van het
heerlijke weer en de wijze lessen van deze
wereldklasse spelers/speelsters. De homerun
derby is gewonnen door Sidney de Jong.
Onze Blue Birds kids hebben met veel
bewondering gekeken, ze wisten niet dat een
bal zo hoog en ver kon vliegen!
De middag werd afgesloten met een heerlijke
BBQ waar de meeste toppers gewoon gezellig
aan meededen. Het overweldigende succes
van de clinics zal mede de oorzaak zijn van de
grote groei bij de Bleu Birds jeugd.
Voornaamste reden dat wij bij Blue Birds eenieder kunnen aanraden om met Percy in zee
te gaan is dat hij zijn afspraken nakomt en waar mogelijk ook nog extra's verzorgt. Zijn
inzet is enorm en hij handelt met zoveel enthousiasme dat het aanstekelijk voor velen
werkt. Wil je iemand de liefde voor en techniek van honk- en softbal bijbrengen dan moet
je IBC inschakelen!

