
4544

H C Kennemerland Rabbits is de “Baseball Academy” 
waar de regionale talenten een intensieve opleiding 
krijgen vanaf hun twaalfde jaar. Het is een samen-

werkingsverband voor talentopleiding tussen drie regionale 
verenigingen, te weten: Kinheim, Hoofddorp Pioniers en DSS. 
Naast spelers van deze verenigingen worden er ook talenten 
van andere verenigingen uit de regio toegevoegd aan dit ta-
lentopleidingsprogramma.

De spelers trainen bij de Baseball Academy gedurende 4 tot 
6 jaar, vier keer per week en dat 11 maanden per jaar. Ze spe-
len van april tot en met september in de weekenden tegen 
de teams van andere talentopleidingsprogramma’s in Neder-
land. Ook worden er trips gemaakt naar het buitenland om 
daar mooie toernooien te spelen en internationale ervaring 
op te doen. Zo maakte Nolan Beugeling afgelopen jaar deel 
uit van een team dat in de USA een prestigieus toernooi won.
Na de 4 tot 6 jaar opleiding bij de Rabbits keren de spelers 
terug naar hun eigen vereniging om daar hun honkbalcarrière 
voort te zetten. 

Vruchtbare samenwerking
Op het moment hebben wij in ons eerste team 7 spelers, 
waarvan de basis bij Kinheim ligt en hun vervolgopleiding 
door de Rabbits is verzorgd. Daarnaast spelen er nog eens 
6 spelers in eerste team die ook bij de Rabbits hebben ge-
speeld, maar oorspronkelijk van een andere vereniging kwa-
men. We kunnen dus spreken van een samenwerking tussen 
Kinheim en de Rabbits die duidelijk vruchten afwerpt.

Eerste team spelers met Rabbitsverleden
KINHEIM ANDERE VERENIGING
Chiel Berkhout Bram Blokker
Nolan Beugeling Jenk Lemmink
Thomas Bos Sven van de Sanden
Cristiaan Herkemij Rick Timmermans
Tijn Missot Mitchel Walgien
Sven Moerkerk Glenn Wassink
Mart Wedman

Heden ten dage heeft Kinheim ook weer een aanzienlijk aan-
deel in de talenten die worden opgeleid bij de Rabbits. In het 
juniorenteam spelen Nick Hofer, die vorig jaar al een aantal 

keer meedeed bij ons eerste team, en Dylan Telleman, die pas 
onlangs is toegevoegd aan het programma. Bij de aspiranten 
hebben we als Kinheim een hele mooie vertegenwoordiging 
van 6 spelers. Vorig jaar maakten Paris Aguilera Zayas, Matis 
Crouwel, Sem Kuijper en Rick Rizvic al de gang naar de Rab-
bits en dit jaar zijn daar nog twee spelers aan toegevoegd, te 
weten: Terrence Heemskerk en Kaj van Keijzerswaard.

De KNBSB heeft ervoor gekozen om vanaf dit seizoen de op-
zet van de “Baseball Academies” wat aan te passen. Zo heb-
ben de spelers van de “Baseball Academies” vanaf dit seizoen 
de mogelijkheid om naast hun eigen “Academy”-competitie 
ook deel te nemen aan wedstrijden bij hun eigen vereniging. 
Het voordeel hiervan is dat spelers meer wedstrijden kunnen 
spelen en ook de spelers van de club kunnen blijven samen-
spelen met deze talenten en zich daaraan kunnen optrekken. 
Voorts zullen vanaf volgend seizoen er nog maar vier Acade-
mies overblijven in Nederland. 
De Rabbits zullen blijven bestaan en zullen samen met Kin-
heim en de andere verenigingen in de regio talent blijven 
ontwikkelen voor verenigingen en nationale teams en daar 
plukken wij beiden de vruchten van.

In de afgelopen jaren hebben we al heel wat 
jongens vanuit de pupillen of aspiranten 
van Kinheim naar de Rabbits zien gaan om 
enkele jaren later goed opgeleid en als 
mannen weer terug te keren bij Kinheim. 

Talentenjacht

Kinheimers bij de Rabbits
Door: Jörgen Balk

Nick Hofer (boven) en Paris Aguilera Zayas (links) gaan vol voor “safe”.
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Matis Crouwel


