
MAAK	KENNIS...

met	 onze	 nieuwe	 secretaris,
Wouter	 Jongepier.	 Sinds	 2016
betrokken	bij	Storks	als	vader	van
Tristan,	 speler	 van	 de	 Beeball
Majors.	 Staat	 niet	 alleen	 als
toeschouwer	 langs	 de	 lijn	 maar
soms	ook	als	assistent	coach	van
de	Majors.	Lees	verder...
	

HB3	KAMPIOEN?

Zondag	6	oktober	kan	Heren
Honkbal	3	kampioen	worden.
Start	wedstrijd	om	14:30	uur
	

VACATURES

'Veel	 handjes	 maken	 licht	 werk'.
Er	 ontbreken	 er	 op	 dit	 moment
nogal	 wat.	 Daarnaast	 stopt	 Bart
Bruinhout	 in	 2019	 als
materiaalman	 en	 Mirjam	 van
Orden	wil	 na	een	aantal	 jaar	 het
stokje	 als	 jeugdcoördinator
overdragen.	 In	 ons	 organigram
kun	je	precies	zien	welke	plekken
we	 nog	 in	 moeten	 vullen.	 In	 de
meeste	 gevallen	 gaat	 het	 maar
om	 een	 paar	 uur	 per	 maand	 of
per	 week.	 De	 komende	 weken
vullen	we	ons	vacature-overzicht.
	

PITCH	MACHINE
De	 honkbal	 pitchmachine	 is
gerepareerd	 en	 afgesteld	 voor
senioren.	 Ook	 hebben	 we	 weer
een	 pitchmachine	 voor	 softbal.
Seniorenteams	kunnen	van	beide
machines	 gebruik	 maken.
Jeugdteams	 mogen	 onder
toezicht	 gebruik	 maken	 van	 de
softbal	machine.
	

SAVE	THE	DATE

15	december
	

VELDEN	LEEG
De	Gemeente	Den	Haag	verzorgt
onze	velden	tot	 in	de	puntjes.	Zij
kunnen	hun	werk	alleen	doen	als
wij	 de	 velden	 leeg	 achter	 laten.
Check	na	de	laatste	training	altijd
of	alle	ballen,	honken	en	screens
zijn	opgeruimd.

Ook	dit	jaar	organiseert	Extra
Innings	weer	een	winterschool.
De	inschrijving	is	weer	geopend.

	

OPZEGGEN
...	 of	 overschrijven?	 Zorg	 dat	 je
dat	 op	 tijd	 doet!	 In	 ieder	 geval
moet	 je	 opzegging	 (schriftelijk	 of
per	 mail)	 vóór	 1	 januari	 2019
binnen	 zijn	 bij	 de
ledenadministratie.	 Voor
overschrijvingen:	 de	 'transfer
vrije'	periode	loopt	van	16	oktober
t/m	 15	 november.	 Lees	 hier	 hoe
het	precies	werkt.
	

HISTORIE	STORKS

Kun	 je	 het	 je	 voorstellen?	 Toen
ons	 complex	 aan	 het
Schapenatjesduin	 in	 1975
geopend	werd,	was	er	 nog	geen
boom	 te	 zien.	 Bovendien	was	 er
sprake	 van	 een	 ware
konijnenplaag.	 Dit	 en	 andere
weetjes	 staan	 allemaal	 op	 de
geschiedenispagina	van	Storks
.

Er	op	of	er	onder	voor	Silicon	Storks
Silicon	 Storks	 eindigde	 in	 het	 eerste	 seizoen
sinds	 1970	 in	 de	 Hoofdklasse	 als	 hekkensluiter.
Dat	betekent	dat	het	team	het	vanaf	dit	weekend
vijf	 wedstrijden	 op	 neemt	 tegen	 Kinheim,	 de
kampioen	van	de	Overgangsklasse.	 In	de	eerste
wedstrijd	 rekende	Storks	door	 sterke	pitching	en
een	vrijwel	foutloos	veld	met	1-5	met	Kinheim	af.
Voor	 handhaving	 zijn	 nog	 2	 wins	 nodig.	 Storks
rekent	er	op	dat	alle	teams	en	supporters	er	in	elk

geval	bij	de	thuiswedstrijden	bij	zijn	om	de	mannen	aan	te	moedigen.	Storks	speelt
op	zondag	30	september	en	7	oktober	om	14:30	uur	thuis.
	

Seizoensafsluiter:	nieuwe	toernooinaam
Onze	gezellige	seizoensafsluiter
voor	 gelegenheidsteams	 wordt
dit	jaar	gespeeld	onder	de	naam
van	 hoofdsponsor	 Silicon.	 Het
toernooi	vindt	plaats	op	zaterdag
20	 oktober	 en	 wordt	 weer
afgesloten	 met	 de	 traditionele
barbeque.	Wil	je	dit	jaar	opnieuw
mee	 doen	 met	 je	 bedrijf,	 je
familie,	 als	 ouders	 van	 een
jeugteam	of	met	een	heel	ander
team?	Geef	 je	dan	op	 tijd	op	bij
Bianca.	 Voor	 meer	 informatie
kijk	je	op	de	website	van	Storks.
	

Van	de	voorzitter
-	door	Ronald	van	Wijk	-	

Het	seizoen	zit	er	bijna	op	en	 terwijl	 ik
dit	 schrijf	 (29	 september)	 staat	 ons
eerste	 honkbalteam	 voor	 de	 eerste
wedstrijd	 tegen	Kimheim	 in	Haarlem	 in
het	kader	van	de	best	of	 five	om	in	de
Hoofdklasse	 te	 blijven.	 Het	 is	 een
spannende	 tijd	 en	 we	 hopen	 er	 het
beste	van.

Kampioen
Gisteravond	 was	 ik	 aanwezig	 bij	 de

thuiswedstrijd	 van	 DS	 2	 die	 afgelopen	 week	 al	 kampioen	 zijn	 geworden.	 Een
geweldige	prestatie	die	wij	als	bestuur	absoluut	niet	ongemerkt	voorbij	wilden	laten
gaan.	Na	de	wedstrijd	tegen	Power	66	(het	werd	nog	even	spannend	maar	toch	een
gelijkspel	op	de	valreep)	het	team	even	toegesproken	en	de	dames	de	felicitaties	en
een	bloem	namens	het	bestuur	aangeboden.	Uiteraard	ook	Jan	Overwater	en	Nico
de	 Jong	 niet	 vergeten.	 Dit	 illustere	 duo	 heeft	 dit	 jaar	 samen	 met	 het	 	 team	 een
prachtprestatie	neergezet	ook	door	heel	strak	en	gemotiveerd	te	trainen.	Met	elkaar
hebben	 ze	 bewezen	 wat	 spelplezier	 en	 “elkaar	 wat	 gunnen”	 kan	 opleveren.	 Een
voorbeeld	voor	anderen	en	voor	ondergetekende	weer	een	moment	dat	ik	verheugd
ben	 bij	 Storks	 te	 kunnen	 acteren.	 Achteraf	 in	 de	 Serre	 nog	 een	 bitterbal	 en	 een
glaasje	met	elkaar	genuttigd.

Huisvesting
De	 gemeente	 Den	Haag	 is	 nog	 steeds	 doende	 onze	 terreinwensen	 in	 te	 willigen
maar	 de	 ambtelijke	molens	 hebben	 nu	 eenmaal	 hun	 geheel	 eigen	 dynamiek.	 De
boodschap	is	nog	steeds	dat	we	kunnen	blijven	maar	ik	zie	dat	graag	zwart		op	wit
dus	ik	blijf	de	verantwoordelijke	wethouders	“stalken”.

We	hebben	in	ieder	geval	nog	een	mooi	afsluitend	toernooi	tegoed	en	het		gala	op
15	december.	We	verliezen	elkaar	dus	nog	niet	uit	het	oog!
	

Brainstorm	Jeugd

-	door	Quinlan	de	Windt	(Q)	-	

Het	was	de	eerste	keer	ooit	dat	Storkies	bij	elkaar	geroepen	waren	om	samen	hun
ideëen	uit	te	spreken.	Spelers	van	pupillen	tot	en	met	junioren,	zowel	honk-	en
softbal,	waren	aanwezig!	Het	initiatief	van	Larry	en	Q	kwam	uit	de	wens	om	de
jeugd	meer	te	betrekken	in	de	ontwikkelingen	binnen	de	club.	De	doelen	hiermee:
ledenbehoud,	leden	empowerment,	vrijwillig	enthousiasme	stimuleren	en	hopelijk
zelfs	interne	opleidingen	naar	toekomstige	TCers,	bestuursleden,	coaches,	trainers
en	meer	scorers	en	(goede)	scheidsrechters!	Het	was	een	inspirerende	en	leuke
avond.	Het	Bestuur	was	er	ook	bij	en	luisterde	aandachtig	mee	naar	de	toekomst
van	onze	club.

Leukste	ideeën
Wat	dacht	je	van:	Muziek	en	walkup	songs	voor	alle	jeugdwedstrijden,	een	jeugd
ALV	en	misschien	zelfs	een	junior	voorzitter,	trainen	op	Kijkduin	strand,
consequentie	voor	no-show	scheidsen	en	hoe	dan	ook	elk	jaar	jeugdkamp!	Larry	en
Q	bundelen	ze	en	presenteren	ze	aan	het	bestuur.
	
Funclub
Naast	deze	brainstorming	is	er	ook	een	Storks	Funclub	gevormd.	De	Funclub	is	een
groep	Storkies	die	onder	leiding	van	twee	volwassen	leden	leuke	ideëen	en
evenementen	gaan	bedenken	voor	elk	seizoen.	Juul,	Pepijn	en	Daviënne	zijn	de
eerste	toffe	leden!	Wil	je	erbij?	Geef	het	door	aan	Larry,	Eline	(DSB2)	of	Q!
	

Kids	Beach	Day

-	door	Niels	de	Lugt	-

Op	 zaterdag	 15	 september	 jl.	 vond	 op	 het	 Scheveningse	 strand	 Kids	 Beach	Day
2018	plaats.	Samen	sporten	en	plezier	maken	op	één	van	de	mooiste	plekjes	van
Nederland,	 het	 Scheveningse	 strand!	 De	 deelnemers	 van	 het	 evenement	 leven
onder	 de	 armoedegrens,	waardoor	 een	 dagje	 uit	 vaak	 niet	mogelijk	 is.	 	 Lees	 het
hele	bericht	op	de	Storks	site

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.

	
Verzonden	met			
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