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NIET ALLEEN HET EERSTE 
TEAM VAN SILICON STORKS 
IS SUCCESVOL. OOK BIJ DE 
JEUGD TIMMERT DE HAAGSE 
CLUB AAN DE WEG. QUINLAN 
DE WINDT HEEFT DAAR WEL 
EEN VERKLARING VOOR.
Met vier pupillenteams, vier aspiran-
tenteams, drie juniorenteams en veel 
Bee-ballers is Storks inmiddels de grootste 
honk- en softbalclub in de regio Haaglan-

den. “Het gaat heel goed”, zegt Quinlan 
de Windt, speler van het eerste en coach 
bij de jeugd. “Honkbal is misschien niet 
de eerste sport waaraan ouders den-
ken om hun kind op te doen, maar we 
hebben veel aanwas. Een echte verklaring 
hebben we er eigenlijk niet voor.”

Het kan te maken hebben met het karak-
ter van de club. “Dat zou wel kunnen. 
We geven iedereen een warm welkom, 
staan bekend als een echte familievereni-
ging. Je wordt bij ons meteen opgeno-
men in de groep. Zoiets spreekt veel 
mensen aan.”

Quinlan de Windt:  

‘Bij Storks krijgt ieder-
een een warm welkom’

Selectiespeler en TC-lid Quinlan de Windt
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Wat ook helpt, is dat het niet uitmaakt 
hoeveel talent je hebt. “We zijn een echte 
breedtesportvereniging. Iedereen vindt 
bij ons het niveau dat bij hem past. Maar 
we hebben wel een poule van coaches 
die ervoor zorgen dat ze het spel zo goed 
mogelijk leren.”

Prestatiegericht
Toch beperkt Storks zich niet alleen tot 
breedtesport. De structuur is zo dat ook 
prestatiegerichte teams van de club deel 
uitmaken. Zo spelen onze honkbal aspi-
ranten en junioren in de eerste klasse, de 

hoogste jeugdniveaus van Nederland, 
waardoor ook jonge spelers weer een stap 
dichter bij de hoofdmacht komen. 
Daarnaast is er een samenwerking met 
Schiedam voor het softbal. Die kwam 
er omdat steeds meer talent van ver-
enigingen als Storks en Schiedam naar 
de Blue Angels softbalschool trekt. 
De samenwerking betekent dat zowel 
speelsters als twee coaches van Storks 
in de jeneverstad aan het werk zijn. De 
Windt: “Deze samenwerking is een stap 
vooruit, want we bundelen alle talent dat 
bij onze verenigingen wil blijven spelen. 
Een U20-juniorenteam doet onder de 

naam Schiedam-Storks in de eerste klasse 
mee. Op hoog niveau dus. Daarnaast is 
er een team in de tweede klasse, zodat 
ook speelsters in de breedtesport aan 
hun trekken kunnen komen. Je hoeft bij 
ons dus niet weg om op jouw niveau te 
spelen.”

De afgelopen jaren groeide Storks uit tot 
een club voor zowel top- als breedtesport. 
“Daarom mag je zeggen dat de toekomst 
er voor Storks goed uit ziet. Straks is er 
aanwas voor het eerste, terwijl we voor de 
verschillende niveaus en leeftijdsgroepen 
een passende competitie hebben.”
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