
Storks	op	social
media

Volg,	 net
als	 al	 350
anderen,
Storks
dagelijks

op	 StorksTwit	 of	 wordt
lid	 van	 de
Facebookgroep	 van
Storks.	 Of	 download	 de
speciale	 app	 van	 HB
Heren	1	in	de	PlayStore.
En	tenslotte:	we	hebben
ons	 eigen	 YouTube
kanaal.	Check	it	out!
	

Mix	recreanten
Een	 nieuw	 team!	 Een
groep	 van	 bijna	 13
ouders	 traint	 sinds	 kort
op	 donderdagavond.	 Bij
dit	 team	 draait	 alles	 om
plezier	 en	 bewegen.	 Er
zijn	 geen
wedstrijdverplichtingen...
maar	 wie	 weet.	We	 zijn
al	 uitgedaagd.	 Op	 zoek
naar	wekelijkse	training?
Lekker	 bewegen	 in	 de
buitenlucht?	 Doe
gewoon	eens	mee.	Meer
informatie?	 Mail	 ons	 of
kijk.

	

Les	Storks	en
Savigny

Les	 Storks	 SB	 Junioren
gaan	 samen	 met	 Les
Catch	 naar	 Frankrijk	 op
uitnodiging	van	Savigny.
Dit	 toernooi	 zal
plaatsvinden	 op	 5-6	 juli
a.s.	 en	 de	 meiden
kennende	 maken	 ze	 er
een	 feestje	 van.	 Wij
wensen	 hen	 veel
succes.	Meer	weten?
	

SB	Pupillen
Ook	 de	 meiden	 van
Dames	 1	 zijn	 vaak	 zo
begonnen….	 Spelen	 bij
de	pupillen.	Storks	heeft
dit	 jaar	 alle
leeftijdsgroepen	 bezet
en	dat	is	al	een	prestatie
op	 zich.	 Speelden	 deze
meiden	 vorig	 jaar	 nog
Beeball,	 dit	 jaar	 o.l.v.
Karen	Kegel	en	Roos	de
Jong,	 het	 echte	 werk	 in
de	 softbal	 pupillen
competitie.	De	prestaties
gaan	 wekelijks	 vooruit
en	het	plezier	ook!	Wil	je
meedoen	 of	 ken	 je
iemand	die	ook	wil	gaan
softballen	 in	 dit
team…mail	ons	dan.

	

App:	I	Score

Dit	jaar	is	scoren	met	de
app	 I-score
geïntroduceerd.	Het	idee
hierachter	 is	 om
statistieken	 te
verzamelen	 van	 alle
spelers	 tijdens
wedstrijden.	 Wanneer
iedereen	 binnen	 Storks
met	 hetzelfde	 systeem
werkt,		is	het	voor	de	TC
een	 stuk	 overzichtelijker
spelers	 met	 elkaar	 te
vergelijken.
	

Aspiranten	naar
Oklahoma?

De	 aspiranten	 HB1
staan	 stevig	 aan	 kop	 in
de	competitie.	Nu	wil	dit
team	 uit	 de	 tweede
klasse	de	krachten	gaan
meten	 met	 de	 beste
regionale	 teams	 uit
Nederland	tijdens	de	NK
Little	 League	 op	 14	 en
15	 juni	 in	Hoofddorp.	Bij
winst	 wacht	 het	 EK	 in
Polen	en	uiteindelijk	het
WK	 in	 Oklahoma?	 Wij
wensen	 de	 heren	 veel
succes!
	

G	Team	met
Dirkie

	

Bestuur
Freek	Dekker	is	al
aardig	gewend	binnen
het	bestuur.	We	hopen
binnenkort	nog	een
nieuw	bestuurslid	te
kunnen	voorstellen.	We
doen	een	oproep	voor
kandidaten	binnen	de
honkbal-	en	softbaltak
om	eens	na	te	denken
over	een
bestuursfunctie.	Storks
is	een	goedlopende
vereniging	waar	een
bestuursfunctie	gewoon
leuk	is.	Wil	je	meer
weten?	Mail	ons	dan.
	

"Alles	op	zijn
plek"

Zorg	 er
voor	 dat
gebruikt
materiaal
terug
wordt
gelegd

waar	het	hoort.	Voorkom
dat	teams	na	jou	moeten
zoeken	 naar
krijtwagens,	 spullen	 om
de	honken	vast	te	zetten
etc.	 En:	 met	 hetzelfde
gemak....	 gooi	 je	 het	 in
de	 prullenbak!	 Onze
vrijwilligers	 zijn	 er	 niet
voor	 om	 peuken,
bierdopjes	 en	 lege
flesjes	uit	het	gras	en	uit
struiken	 op	 te	 ruimen.
Laatste	 uit	 de
kleedkamer?	 Loop	 de
boel	even	na!
	

Beeball	Toernooi

Maar	liefst	200	kinderen
deden	mee	aan	het
landelijk	beeball	toernooi
in	Zwijndrecht.	Storks
beeballteam	was	er
natuurlijk	ook	bij	en	had
een	geweldige	dag!.

NIEUWSBRIEF	JUNI	2014
Is	 een	 Nieuwsbrief	 een
achterhaald	 fenomeen?
Ieder	 weekend	 -	 en	 vaak
ook	 doordeweeks	 -	 buitelen
de	 tweets	 en	 de	 Facebook	 updates	 je	 om	 de	 oren.	 Met	 links	 naar
wedstrijdverslagen	die	in	een	literair	sporttijdschrijft	niet	zouden	misstaan
(kijk	bijvoorbeeld	eens	bij	de	Porks	en	HB	Aspiranten	1).	Maar	inmiddels
wordt	 ons	 terrein	 ook	 bezocht	 door	 zowel	 professionele	 fotografen	 als
door	ouders	en	fans	die	er	door	hun	indrukwekkende	apparatuur	ook	uit
zien	 als	 heuse	 sportfotografen.	 Kijk	 o.a.	 op	 Haagse	 Topsport	 voor
verslagen	 en	 schitterende	 fotoreportages.	 De	 fanclub	 van	 het	 Honkbal
Heren	1	doet	daar	nog	een	schepje	bovenop	met	een	heuse	eigen	app
die	je	bijna	dagelijks	op	de	hoogte	brengt	van	hun	succesvolle	opmars	in
de	 Overgangsklasse.	 Dus	 als	 je	 de	 social	 media	 en	 onze	 site	 de
afgelopen	maanden	trouw	gevolgd	hebt	dan	kan	je	het	meeste	 'nieuws'
gewoon	overslaan.	Voor	alle	andere	leden	en	vrienden	van	Storks:	veel
leesplezier!
	

Fred	Bergenhenegouwen	overleden
Afgelopen	 maand	 is	 Fred
Bergenhenegouwen	 plotseling	 overleden.
Fred	 was	 een	 rasechte	 Storker	 die	 tijdens
het	 60	 jarig	 bestaan	 van	 Storks	 door	 de
KNBSB	 werd	 onderscheiden	 omdat	 hij
meer	dan	500	wedstrijden	voor	Storks	heeft
gespeeld	 in	 honkbal	 1	 en	 herensoftbal	 1
met	 het	 Europees	 Kampioenschap	 als
hoogtepunt.	 Daarnaast	 was	 hij	 25	 jaar
materiaalman,	 mede	 organisator	 van	 de
Storks	 Jeugdkampen	 met	 vader	 Lex	 en
mede	 organisator	 van	 de	 Haagse
Softbaldagen.	Wij	wensen	Mick,	Mitchell	en

zijn	familie-	en	vriendenkring	veel	sterkte	toe	met	dit	enorme	verlies.	Wij
zullen	later	dit	seizoen	nog	op	gepaste	wijze	bij	zijn	overlijden	stil	staan.
	

Kampioensronde	voor	Heren	1

Storks	 HB1	 debuteert	 dit	 jaar	 in	 de	 Overgangsklasse.	 Het	 team	 van
Aldric	Dunlop,	Clifford	Phelipa	en	Bob	van	den	Heuvel	heeft	spectaculair
gepresteerd.	Met	 een	 vierde	 plek	 verzekeren	 ze	 zich	 van	 de	 strijd	 om
promotie.	 De	 handhavingsdoelstelling	 in	 deze	 klasse	 is	 nu	 dus	 al
ruimschoots	 binnen.	 Fans	 kunnen	 zich	 vanaf	 nu	 verzekeren	 van	 	 de
leukste	 wedstrijden:	 HB1	 ontmoet	 alleen	 nog	 de	 topteams	 uit	 deze
klasse.	Kijk	ook	eens	op	de	fanpagina	van	het	team	op	Facebook	of	op
Haagse	Topsport	voor	wedstrijdverslagen	en	foto’s.
	

Damessoftbal	1	knokt	zich	terug
De	definitieve	plaatsing	 is	nog	niet	bekend
maar	ook	de	dames	o.l.v.	Ed	Hoet	doen	het
fantastisch	 in	 de	 1e	 klasse.	 Op
Openingsday	 gaven	 de	 dames	 het	 al	 toe:
we	 willen	 terug	 naar	 de	 Overgangsklasse.
In	de	winter	goed	getraind,	en	de	prestaties
zijn	 enorm.	 De	 dames	 staan	 zeer
comfortabel	 op	 de	 2e	 plaats	 waardoor
plaatsing	 in	 de	promotiepoule	 eigenlijk	 niet
meer	 mis	 kan.	 Ook	 hier	 een	 topprestatie!
Laat	de	selfies	maar	weer	verschijnen.
	

Jeugd:	Topsport	of	recreatie?
“Allebei!”	zeggen	Larry	den	Braven	en	Niels
de	 Lugt	 in	 koor.	 	 Niels	 en	 Larry	 vervullen
samen	 een	 belangrijke	 rol	 bij	 de	 Storks
honkbaljeugd.	 Niels	 is	 als	 honkbalexpert
van	 buitenaf	 jeugdsport	 coördinator	 bij
Storks	èn	bij	Ado	Lakers.	Larry	is	vanuit	de
TC	 (Technische	 Commissie)	 Honkbal	 van
Storks	 verantwoordelijk	 voor	 de
honkbaljeugd.	We	spraken	met	hen	over	de
jeugd	 en	 over	 het	 verschil	 tussen	 top-	 en
breedtesport.

	
“Storks	wil	het	honkbalniveau	in	de

vereniging	naar	een	hoger	plan	tillen”,	vertelt	Larry:	“we	zijn	uit	op	betere
prestaties	en	proberen	het	honkbal	echt	te	professionaliseren”.	Maar
volgens	Niels	kan	dat	alleen	als	er	voldoende	nieuwe	leden	zijn	èn	als	er
op	alle	niveaus	tenminste	twee	of	drie	teams	zijn.	“Pas	dan	kun	je	gaan
selecteren.	Maar	het	goede	nieuws	is	dat	we	op	dit	moment	echt	aan	die
voorwaarden	voldoen!”
	
Larry	en	Niels	hebben	met	de	coaches	een	systeem	opgezet	om	alle
honkballende	jeugdspelers	individueel	te	volgen.	Niels:	“Van	elke	speler
worden	verschillende	vaardigheden	bijgehouden	in	een	draft	sheet.	We
kijken	naar	techniek,	kracht,	beweeglijkheid,	sterkte	van	de	gooi	arm,
maar	ook	spelinzicht	wordt	meegenomen	in	dit	persoonlijke	rapport”.	De
TC	is	regelmatig	aanwezig	bij	trainingen	en	jeugdwedstrijden.	Larry:	“we
beoordelen	spelers	tenminste	drie	keer	per	jaar	om	precies	te	weten	wat
hun	progressie	is.	Ook	overleggen	we	regelmatig	met	de	coaches.
Uiteindelijk	stellen	we	op	basis	van	al	deze	gegevens	elk	jaar	de
jeugdteams	samen	naar	het	juiste	niveau.”
	
Niels,	tot	slot:	“Plezier	in	de	sport	staat	altijd	voorop.	Voor	de	TC	en	voor
mij	is	het	dan	ook	een	belangrijk	streven	dat	iedereen	het	binnen	de
vereniging	naar	zijn	zin	heeft”
	

Landelijk	G	Honkbal	Toernooi
Op	29	mei	was	Storks	gastheer	voor	de	3e
landelijke	G	honkbaldag.	Samen	met
partners	KNBSB,	SGK	Speciaal	voor
Sporters	en	de	Dirk	Kuyt	Foundation
organiseerde	Storks	dit	succesvolle
evenement	met	maar	liefst	8	deelnemende
teams.	Wat	een	vrolijke	en	gezellige	boel!
Zelfs	toen	het	beloofde	zonnetje	uit	bleef
was	er	het	stralende	humeur	en	het
enthousiaste	spel	van	de	deelnemers.	De
sportieve	begeleiding	was	in	handen	van	de
geweldige	SB	junioren	met	coach	Ellis.
Dank!
Storks	wil	iedereen	de	kans	geven	om	het

spel	“waar	slaan	moet	en	stelen	mag”	te	spelen.	Naast	topsport	en
breedtesport	wordt	G	honkbal	steeds	belangrijker.	Met	de	aanleg	van	het
G	Honkbalveld	en	veel	clinics	vult	Storks	deze	ambitie	in.	Zonder	een
goeie	vrijwilligersploeg	gaat	dat	niet.	Nancy	en	Erwin	van	der	Meer
hebben,	als	trekkers	van	het	G	Honkbal,	in	korte	tijd	heel	veel	waar
gemaakt.	Ook	de	vele	clinics	door	o.a.	Niels	van	der	Lugt	en	Ton	Koks
speelden	een	belangrijke	rol.	Complimenten!	Een	uitgebreider	verslag
over	dit	toernooi	vind	je	op	de	site	van	de	KNBSB.
	

Topdrukte	op	Jeugkamp

Eind	 april	 was	 het	 weer	 tijd	 voor	 een	 inmiddels	 jarenlange	 traditie	 op
Storks:	 het	 beroemde	 jeugdkamp.	 De	 opzet	 is	 hetzelfde,	 heel	 veel
trainen	onder	leiding	van	toptrainers	en	spelers	uit	het	Nederlandse	team
die	de	Storks	jeugd	de	kneepjes	van	het	vak	uitleggen.	Dit	jaar	deden	er
maar	 liefst	 bijna	 100	 kinderen	 mee	 van	 Beeball	 tot	 en	 met	 Junioren.
Naast	het	vele	trainen	is	er	veel	tijd	voor	spel,	ontspanning.	Een	'Storks
got	 Talent'	 show,	 een	 superspannende	 'Wie	 is	 de	 mol?'	 en	 een	 GPS
dropping	die	op	het	strand	eindigde.	Door	heel	veel	vrijwilligers	wordt	er
deze	dagen	heel	hard	gewerkt	in	de	keuken,	op	het	terrein,	’s	nachts	etc
etc.	Heel	veel	dank	is	dan	ook	aan	deze	groep	verschuldigd!	Traditioneel
werd	 het	 kamp	 afgesloten	 met	 een	 slidingsspel	 waarbij	 het	 schuim
ruimschoots	aanwezig	was.	Kijk	maar	naar	de	foto’s	van	Casper.
	

Storks	en	Tsunami	slaan	handen
ineen
Op	donderdagavond	17	april	werd	er	in	het
clubgebouw	van	honk-	en	softbalvereniging
Storks	een	samenwerkingsovereenkomst
getekend	tussen	de	Haagse	club	en
Tsunami	Baseball	Academy.	Tsunami,	een
van	de	zes	honkbal	academies	in	ons	land,
is	al	sinds	2004	actief	als	Haagse
Honkbalschool.	Naast	initiatiefnemer	Ferry	Neuteboom	maken	onder
andere	Tinus	Jongert	en	Hans	Dijk	deel	uit	van	het	dagelijks	bestuur	van
Tsunami.	Tinus	houdt	zich	net	als	bij	Storks	bezig	met	de	technische
aspecten	en	Hans,	vader	van	Storks	speler	Jurriaan	Dijk,	is	voorzitter.
Lees	verder
	

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

	 Deze	e-mail	is	verzonden	met
nieuwsbriefprogramma	Laposta 	
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