
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOG HEEL EVEN EN DAN BESTAAT HSV THE EAGLES EEN HALVE EEUW.  

‘DAAROM ORGANISEREN WE OP 5 EN 6 OKTOBER EEN SPECIAAL JUBILEUMTOERNOOI’,  

VERTELLEN LINDA RUITENBACH (66) EN MARY VAN GROENENWOUD (65). ‘HET LEUKE 

 IS DAT ER ZELFS OUD-LEDEN VANUIT AMERIKA EN CANADA HIERVOOR SPECIAAL NAAR NEDERLAND KOMEN.’ 

 

De bekende voetbalvereniging Go Ahead uit Deventer 

plakte in 1971 de bijnaam Eagles achter de clubnaam. 

Daarmee aapten de profvoetballers eigenlijk de honk- en 

softballers van HSV Eagles  na, die  reeds  in 1969 onder 

deze benaming waren opgericht. ‘De adelaar is het 

kenmerk voor de stad Deventer’, legt Linda uit. ‘Vandaar 

dat we zo heten. En de voetballers ook, maar die 

kwamen pas later.’ 

MOOI UITZICHT 

Een paar maanden na de vermaarde maanlanding van 

Niel Armstrong in the summer of ’69 werden de adelaars 

opgericht. ‘Dat was destijds achter de Watertoeren, 

waarvan je een prachtig uitzicht over de hele stad had’, 

herinneren de dames zich. ‘Sinds 2006 zitten wij op de 

Sportpark De Horsterhoek. Dat is in Schalkhaar, maar  

valt ook onder de gemeente Deventer. Het gaat goed 

met de club. Momenteel hebben wij in totaal zeven 

honk-, soft- en beeball-teams. Vier daarvan zijn vorige 

seizoen kampioen geworden, dus sportief zijn de 

adelaars hoogvliegers.’ 

HOE SPEEL JE DAT?  

Linda werd in 1975 lid van HSV The Eagles. Haar toen 

goede vriendin Mary volgde niet veel later. ‘Ik wist 

aanvankelijk helemaal niks van honk- en softbal, maar 

mijn partner Perry de Jong speelde het. Destijds was het 

heel gebruikelijk dat er de honkbalvrouwen gingen 

spelen in het softbalteam. Ze hadden ook nog iemand 

nodig, dus kwam ik zonder enige spelregelkennis op het 

veld te staan’, lach Linda. ‘Maar omdat ik destijds ook 

ging scoren bij het honkbal, begon ik het snel te 

bergrijpen. Wat er zo leuk aan is? Softbal is ten eerste 

een teamsport. Bovendien is het spelletje veel meer dan 

alleen een knuppel pakken en de bal het veld inslaan of 

vangen. Het is vooral ook tactisch. Als je dan goed kunt 

Spelen, is het geweldig om te doen.

Tekst: Marc Kok 

Fastball magazine sept 2019 



Linda had talent want ze werd al rap de vaste tweede-

honkvrouw die met haar team kampioen werd en 

jarenlang door Nederland reisde om landelijk te ballen. 

‘Dat was een fantastische periode. Zeker ook omdat mijn 

vriendin Mary altijd met ons meeging. Zij heeft nooit 

actief wedstrijden gesoftbald, maar wel altijd gescoord. 

Bovendien heeft ze de jeugd getraind en is dus erg 

waardevol voor de club geweest.’ 

SUPER OM TE DOEN 

Naast het veld draaiden Linda en Mary jarenlang 

kantinediensten en zaten ze in het clubbestuur als 

wedstrijdsecretaris, respectievelijk secretaris. ‘Maar ook 

het organiseren van mix-toernooien en de NK’s voor 

junioren is fantastisch. Wij zetten graag dingen op touw, 

zoals bijvoorbeeld het Dutch Open voor minderinvalide 

sporters. Of het jaarlijkse herensoftbaltoernooi voor alle 

softbalclubs uit de buurt. Dat is super om te doen.’ 

Begin oktober is er dus het jubileumtoernooi. Daarnaast 

maakt de club een speciaal boek over 50 jaar HSV The 

Eagles. De leden zijn dus druk met het aanstaande 

feestje. ‘Voor het toernooi is het leuk om zoveel mogelijk 

oud-spelers en speelsters te vinden en hen uit te 

nodigen. Dat veegt best veel tijd en energie, maar is zeer 

de moeite waard. Ik weet al dat een voormalig 

ploeggenote uit Canada speciaal zal overkomen voor dit 

leuk evenement.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLAAFD 

Linda en Mary vinden HSV The Eagles een gezellige en 

enthousiaste vereniging. Ze zijn dan ook niet van plan 

om hun lidmaatschap binnenkort op te zeggen. 

Wij zijn allebei verslaafd aan de club. Dat gevoel blijven 

wij koesteren.” 

 


