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Grande Mutirão do depto de Beisebol e Softbol do NCC - Maio/2015

Com ajuda de grande voluntariado (pais, mães, ditians, batians e atletas) que já é uma marca registrada do Departamento de

 Beisebol e Softbol do Nippon County Club, realizou  nos dias 01, 02 e 03 e Maio 2015 um grande Mutirão para Limpeza,

 Organização e Pintura em todos os setores do nosso departamento. Todos os anos o departamento realiza este grande mutirão 

 com os voluntariados para preparar a recepção de um dos maiores eventos do clube que é o Undokai que é realizado no campo

 principal do beisebol. Como anfitriões, todos os associados do departamento de beisebol e softbol sentiram-se na obrigação de

 receber todos os associados e convidados num ambiente bonito, limpo e gostoso, para isso os voluntariados do departamento

 fizeram limpeza em todos os setores, organizaram a cozinha e todas as salas, pintaram o galpão, cozinha, banheiros, palco, muros

 da entrada, alojamento, arquibancadas, benchs, muros dos campos nos 3 dias, aproveitando o feriadão. Tudo isso com muita festa,

 muita animação, muita dedicação e solidariedade.

Isto é o Nippon Blue Jays!

 

 

http://www.nipponclub.com.br/banners.php?code=25&url=http://www.nipponclub.com.br/materias.php?cd_secao=77&kb=
http://www.nipponclub.com.br/home.php
http://www.nipponclub.com.br/materias.php?cd_secao=36
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*******************************************************************************

                                            Shinnenkai 2015 
                Departamento de Beisebol e Softbol do NCC
 

No dia 08 de Fevereiro de 2015, na sede do departamento de Beisebol e Softbol do NCC foi realizado a nossa tradicional festa de Shinnenkai 2015
 com todos os sócios colaboradores do departamento. Estiveram presentes os atletas e os familiares de todas as categorias de beisebol e softbol
 no sistema de Motiyori e churrasco, regada de muitas bebidas e alegrias.

Tivemos a presença ilustre do nosso presidente do NCC o Sr. Valter Sassaki e da sua esposa, que vieram prestigiar a nossa festa e que nos honrou
 com palavras de agradecimentos e votos de boa sorte e também parabenizando toda diretoria e todos os colaboradores do nosso departamento.

Como todos os anos, comemoramos em grande estilo a entrada do ano novo com grande festa e muita descontração. Durante as festividades, foi
 apresentado para todos os presentes, a diretoria do departamento biênio 15/17 e também todos os coordenadores, técnicos e auxiliares de todas
 as categorias de beisebol e softbol.   Kazuo Aoyagui – vice presidente do NCC e os nossos diretores Edson Tamada – Departamento, Roberto Noda
 – Beisebol,  Marcia Iamamura – Softbol, agradeceram o esforço e a dedicação de todos os colaboradores que ajudaram o departamento a ficar
  mais uma vez em destaque. Desejaram também boa sorte a todos e solicitaram que todos continuem com este mesmo espírito solidário,
 colaborativo e ajuda mútua no ano de 2015 e para os próximos anos. 

Isto é Nippon Blue Jays!!!
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***********************************************************  

            Grande Mutirão do depto de Beisebol e Softbol do NCC
Com a ajuda voluntariado dos pais e mães de todas as categorias de beisebol e Softbol,  sob o comando do diretor de patrimonio Sr.
 Mitsuo Kimura, da diretora de Alimentação Sra. Maria Tsukamoto e do diretor do departamento Sr. Edson Tamada, foi realizado um
 grande mutirão para a limpeza, arrumação e pintura no departamento para poder receber um grande evento do NCC. Este evento é
 o UNDOKAI que é um dos maiores eventos do clube que será realizado no campo principal do beisebol no dia 05 de Maio de 2013.
 Graças a boa vontade do(a)s voluntariado(a)s, o departamento ficou com a pintura renovada e com uma aparência muito mais
 bonito, e com a cozinha toda arrumada pelas mães. Neste UNDOKAI, o NCC espera receber milhares de pessoas participando das
 gincanas para todas as idades. Além das gincanas, os departamentos do NCC estarão com as barracas de comidas típicas e
 bebidas, e também com os bazaristas com diversos produtos alimentícios, roupas, produtos importados, DVDs, etc...

Venham curtir o UNDOKAI com a família!!!!!!  Com certeza, diversão e comida garantido!
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***********************************************************
 

Shinnenkai 2013 – Nippon Blue Jays
 

Com muita animação, com muitas comidas e com muitas bebidas, o  departamento de Beisebol e Softbol do Nippon Country Club realizou com muito sucesso a tradicional
 comemoração de boas vindas SHINNENKAI 2013 no dia 03 de Fevereiro de 2013 no próprio departamento com a presença de atletas, pais, mães, tios, tias, avós e avôs de todas as
 categorias com o sistema Motiyori (cada família  contribuiu com bebidas e comidas organizada pela incansável Maria Tsukamoto).  Tivemos a satisfação e o privilégio da presença
 e toda a diretoria do NCC que prestigiaram o nosso evento. E com muita honra recebemos também  pessoas importantes do esporte mundial em especial do Beisebol da América do
 Sul e Central como Sr. Kalazan Perez do Panamá – Diretor Executivo da COPABE (Confederação Panamericana de Beisebol), Sr Juan Palomino de Perú – Presidente da Comissão
 Técnica de Menores da COPABE e do Sr. Rodolfo Puente de Cuba – Presidente da comissão Técnica de Menores da COPABE e vice-presidente da Federação Cubana de Beisebol.
 O Sr. Rodolfo Puente foi o primeiro técnico cubano a vir para o Brasil em 1992 juntamente com o Omar Carrero e dirigiu a equipe adulta do Nippon Blue Jays. O Nippon Blue Jays
 conquistou o 1o titulo do Campeonato Brasileiro em 1993, e estamos celebrando este ano,  20 anos do primeiro titulo brasileiro da categoria adulto (o Nippon Blue jays tem o
 recorde de 11 títulos nesta categoria).
 

Com certeza, podemos dizer que, começamos o ano de 2013 com o pé direto e com muita esperança, conforme palavras de todos diretores presentes no evento. Em clima de festa foi
 apresentado toda diretoria do departamento de Beisebol e Softbol, assim como todos os coordenadore(a)s de todas as categorias de 2013.
   Nelson Hiroshi Haneda
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***********************************************************

                                          Evento dia da arvore 23 de Setembro de 2012- NCC
No dia 23 de Setembro, o departamento de beisebol e softbol participou da cerimonia em comemoração do dia da arvore com a
 diretoria do NCC e com os demais departamentos. Após a apresentação musical do Coral do NCC, o engenheiro agroniomo
 formado na universidade do Japão fez uma palestra sobre SAKURÁ e ensinou como plantar e cuidar desta valiosa e delicada arvore
 num país tropical como o Brasil. Esta arvore que é muito querida, respeitada no Japão,  simboliza paz e tranquilidade. Todos os
 departamentos plantaram várias mudas desta arvore em frente ao monumento.
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************************************************************

                                                                                  VIII Festa do Sukiyaki - 02 de Setembro de 2012

No dia 02 de Setembro, o departamento de beisebol e softbol realizou com muito sucesso no salão nobre do Nippon Country Club, a VIII festa do Sukiyaki. Com os
 pais e mães, todos voluntários, estiveram compromissados e bastante motivados com muito entusiasmo, para que este evento se tornasse grandioso e de muito
 sucesso. Para termos este sucesso garantido, a participação dos pais e das mães na preparação no dia anterior das lavagens das verduras e legumes, na
 continuação das lavagens e cortes das verduras e legumes na madrugada de domingo e na montagem dos mais de 400 kits de Sukiyakis até 11:00hs, foram
 fatores de destaque e um dos pontos fortes do sucesso. A cada 1 hora eram montados +/- 100 kits com muita festa e comemoração.

Pela movimentação das pessoas e com as mesas cheias e com bastante rotatividade, com certeza tivemos por volta de 800 a 900 pessoas neste evento. Para a
 nossa satisfação, todos sairam satisfeitos e elogiando muito o nosso Sukiyaki. Portanto parabéns e agradecemos a todos que ajudaram na organização, na
 preparação dos legumes e verduras, na montagem dos Kits, nas vendas, nas distribuições dos kits nas mesas, no suporte para prepração dos sukiyakis nas
 mesas, na preparação dos oniguiris, nas vendas das bebidas. Além do Sukiyaki, tivemos várias barracas com produtos importados.
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***********************************************************

***********************************************************
Mutirão do Departamento de Beisebol e Softbol - 2012

 

No sábado, dia 12 de Maio o Departamento de Beisebol e Softbol realizou o tradicional mutirão para limpar, pintar, organizar o departamento. Liderado pelo diretor
 de patrimônio do departamento, o Mitsuo Kimura, teve uma grande participação dos pais, mães, atletas da categoria adulto, alem da diretoria, Tamada, Noda, e
 Thida san.

A Maria Tsukamoto também aproveitou para convocar as mães para fazer o mutirão da limpeza e organização da cozinha.

 Foram pintadas a entrada do departamento através do túnel, todo o galpão e cozinha alem da arquibancada principal.

Vejam algumas imagens.
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   **********************************************************   

 

VII FESTA DO SORVETE NIPPON COUNTRY CLUB
 Departamento de Beisebol e Softbol

 04 de Março de 2012
 

No dia 04 de Março de 2012 foi realizado nas dependências do Nippon Country Club, a tradicional Festa do Sorvete já na sua VII edição organizado pelo
 departamento de Beisebol e Softbol do NCC. A festa foi marcado pela excelente organização e planejamento executado pelo departamento de beisebol
 e softbol  que, além da distribuição farta de sorvetes, tivemos no mesmo ambiente (salão nobre) os bazaristas com os diversos produtos nacionais e
 importados. Outro ponto forte a ser destacado nesta festa ocorreu na praça de alimentação onde foram servidas comidas orientais e brasileiras
 preparadas com muito comprometimento, disposição e alegria pelas mães e pais do departamento distribuídos em diversas barracas montadas no
 estacionamento ao lado do salão nobre.

 Com certeza esta festa foi um grande sucesso pois tivemos milhares de pessoas circulando no salão nobre e também na praça de alimentação, ora
 saboreando delicioso sorvete, ora se alimentando das delícias culinárias, ora com compras de produtos nacionais e importados, e ainda graças ao São
 Pedro que nos ajudou a manter o tempo extraordinário sem chuva.

 Desde já agradecemos e convidamos todos os associados e convidados para a nossa próxima Festa do Sorvete. Não percam!
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***********************************************************
“ VII FESTA DO SORVETE NIPPON COUNTRY CLUB “

Departamento de Beisebol e Softbol.
 04/03/2012

Venha passar uma tarde agradável saboreando um delicioso sorvete com sua família e amigos!
  

 
Local: Salão Nobre
Horário: 11:00 às 16:00 horas
Bazar no local.
 
Na parte externa (estacionamento), serão montadas barracas de alimentação das categorias do Beisebol e Softbol.
 
Convite individual = R$15,00 – consumo de sorvete à vontade, porém restrito na área do salão nobre.

***************************************************************************

Shinnenkai do departamento de Beisebol e Softbol - 2012
O Shinnenkai do departamento de Beisebol e Softbol - Nippon Blue Jays  do Nippon Country Club foi realizado no dia
 12 de Fevereiro de 2012 no baiten do campo principal com a presença de todas as categorias de beisebol e softbol.
 Nesta oportunidade foi apresentado oficialmente todos os diretores e vice diretores do departamento de beisebol e
 softbol e também todos os coordenadores/Managers de todas as categorias de beisebol e softbol. Nesta ocasião,
 vice presidente do NCC - Kazuo Aoyagui, diretor do departamento de beisebol e softbol - Edson Tamada e diretor de
 Beisebol - Roberto Noda, saudaram e desejaram a todos, muito sucesso e muitas conquistas no ano de 2012.
Com o sistema Motiyori sob a coordenação da Maria Tsukamoto, conseguimos realizar com muito sucesso o evento
 que reuniu rianças iniciantes de 4 a 5 anos até a velha guarda de 50 a 60 anos. Nesta grande confraternização não
 faltou nada, aliás tivemos muita comida como salgadinhos, saladas, oniguiris, sobremesas, churrascos, frutas e
 bebidas à vontade. A festa foi até à noite e ninguém queria embora, tamanha a confraternização onde muitas
 histórias boas e inusitadas foram lembradas e contadas com muita alegria e satisfação. Conquistas dos campeonatos
 brasileiros foram muito lembrados por todos, tamanha a dificuldade nas conquistas destes títulos em função dos
 confrontos com fortes equipes da capital e também do interior de SP. Histórias que ninguém esquece.....

Sem dúvida alguma, foi uma belíssima festa para iniciarmos com pé direto o ano de 2012.

Parabéns e muito sucesso a todos!
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***********************************************************

Bonenkai do Nippon Country Club - 2011
O Bonenkai 2011 do Nippon Country Club realizado no dia 3 de Dezembro foi um sucesso total como em todos os
 anos. Sob a batuta da Maria Tsukamoto, as mães e os pais do Departamento de beisebol e softbol estiveram no
 Nippon formados por 2 grupos (preparação durante o dia e venda durante a noite) na preparação e venda  do
 tradicional Udon e do Karê que foi um sucesso de venda no evento. Este evento foi o ultimo do ano 2011 para o
 departamento de Beisebol e Softbol, que a partir desta data todas as categorias estarão oficialmente de férias,
 voltando em atividade em Fevereiro de 2012. Neste mês de Dezembro, individualmente todas as categorias de
 beisebol e oftbol estarão comemorando o Bonenkai com os seus atletas, senseis e familiares.

Boas festas e um Feliz 2012!

 

************************************************************

Bonenkai do Nippon Country Club - 2011
No dia 03 de Dezembro de 2011 (sábado) será realizado no Nippon Country Club o Bonenkai 2011 para todos os
 associados e convidados com inicio previsto às 18:00hs. O departamento de Beisebol e Softbol estará presente com
 a barraca do tradicional Udon sob a coordenação da Maria Tsukamoto com a ajuda de todas as categorias de
 Beisebol e Softbol. Durante a comemoração haverá várias apresentações, shows e outras barracas de comidas e
 bebidas, e no encerramento haverá show pirotécnco para fechar  com a chave de ouro o ano de 2011.

Venham e participem desta grande festa! Todos estão convidados!

***********************************************************

 Departamento de Beisebol e Softbol presente no evento do NCC - Dia da Árvore
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No dia 25 de Setembro de 2011, o departamento de beisebol e softbol do  Nippon Country Club participou do evento Dia da Árvore
 com presença da diretoria e dos associados de todos os departamentos do clube. Após as cerimonias foram entregues vários tipos
 de mudas de arvóres (Ipê Roxo, Ipê Amarelo, Ipê Branco, Pitanga, Jatobá, entre outros...)  que os diretores e associados dos
 departamentos plantaram em vários locais demarcados e preparados para o plantio. Estiveram presentes representando o
 departamento de beisebol e softbol: Roberto Noda, Edna Noda, Nelson Haneda, Marion Aoyagui, Michel Uehara e Mitsuo Kimura.

Roberto Noda, Edna Noda, Nelson Haneda, Marion Aoyagui, Michel Uehara e Mitsuo Kimura

  
Nelson Haneda e Marion Aoyagui                               Nelson Haneda

 
 Roberto Noda                                                                                 Michel Uehara
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  Mitsuo Kimura                                                                              Mitsuo Kimura e Marion Aoyagui

***************************************************************************************

 

 

VII Festa do Sukiyaki – 11 de Setembro de 2011 
 

``DA TAPIOCA PARA O SUKIYAKI``
 “Como é prazeroso vir ao Nippon e participar desse delicioso almoço junto com a família” essas foram as palavras do sócio Sr. Okumura, que mora em Natal – RN
 e estava de passagem em São Paulo e veio prestigiar o nosso tradicional 7º SUKIYAKI com os filhos e netos.
 Mais de 100 colaboradores do departamento de beisebol e softbol, de forma espontânea e descontraída, se comprometeram durante dois dias na preparação
 deste prato nipônico. O controle de qualidade das verduras e legumes foi coordenado pela Sra. Maria Tsukamoto. Após a seleção das verduras e legumes foi
 montado uma linha de produção dos kits (agrião, acelga, carne, shimeji, cebola, tofu, udon, cebolinha, moyashi, cenoura, manteiga, ovo e hummmm tempero
 especial). O tempo de montagem deste kit foi monitorado pelo vice-presidente Kazuo Aoyagui que parabenizou a todos pelo registro de 1,5 kits a cada minuto.
 O almoço foi realizado no Salão Nobre do clube, no segundo domingo de setembro, e teve a presença de mais de 800 pessoas. O sukiyaki do Nippon está ficando
 conhecido também, como apaziguador de lares; “vou levar um kit de sukiyaki para casa, a fim de fazer um agrado a minha esposa e sogra“ disse um amigo mau
 compreendido. Para complementar este evento, próximo ao Salão Nobre foram montadas várias barracas diversificadas que vendiam: bolsas, camisetas,
 brinquedos, sorvetes, cremes, doces, toalhas de banho, flores, vitaminas, DVD, mel e roupas esportivas.
 Este evento foi a VII edição realizado pelo departamento de beisebol e softbol do NCC com muito sucesso e que já virou uma tradição culinária do clube.

  

 

*************************************************************************
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