
STORKS	GOLFT

Ben	jij	golfer?	En	(oud)	lid	of
vrijwilliger	 van	 Storks?	 Op
zaterdagmiddag	 9
september	 blazen	 we	 een
oude	traditie	nieuw	leven	in:
op	 Golf	 Ockenburgh	 vindt
dan	de	Storks	Golfdag	2017
plaats.	 Er	 zijn	 24	 plekken
beschikbaar	 dus	meld	 je	 op
tijd	 aan	 via	 de	 link	 op	 de
website.	 Je	greenfee	 kost	 €
41	(18	holes).
	

EK	GOUD	BIJ	U16

Maar	 liefst	 drie	 Storks
speelsters	 namen	 met
Oranje	 U16	 de	 Europese
winst	mee	naar	huis!	Noortje
Bisschop,	 Jill	 Cloo	 en	 Noa
Fehling	 (alle	 drie	 Silicon
Dames	 1)	 maakten	 deel	 uit
van	het	Oranje	succes.	Lees
verder
	

JOOP	VAN	BEEK

Oud	 voorzitter,	 coach,
scheidsrechter	 en	 speler
Joop	van	Beek	is	overleden.
Op	 de	website	 staat	 een	 in
memoriam.
	

PROVISIE!

De	eerste	provisie	is	binnen.
Via	de	 link	op	onze	website
bestelde	 iemand	 bij
Bol.com.	 Bestel	 vanaf	 nu
ook	 bij	 alle	 grote
internetwinkels,	 reis-
organisaties	 of	 maaltijd
bezorgers.

Komt	dat	zien!

Storks	 is	 hard	 op	 weg	 naar	 een	 plek	 in	 de	 Hoofdklasse	 Honkbal.	 De	 eerste
thuiswedstrijd	in	de	promotie/degradatiepoule	wordt	gespeeld	op	zondag	20	augustus
om	14:30	uur	op	ons	eigen	Kijkduinpark.	Twins,	UVV	en	DSS	strijden	voor	lijfsbehoud.
De	andere	Overgangsklasseverenigingen	die	uit	zijn	op	één	van	de	vier(!)	plekken	in
de	 Hoofdklasse	 zijn	 Onze	 Gezellen	 en	 Quick	 Amersfoort.	 Natuurlijk	 rekent	 Storks
Honkbal	Heren	1	op	een	grote	opkomst	bij	de	wedstrijden.	Het	wedstrijdprogramma
vind	je	hier.

Ook	het	jonge	talententeam	Dames	1	kan	steun	gebruiken.	Op	een	haar	na	misten	zij
de	promotiepoule	in	de	1e	klasse.	Het	programma	van	de	degradatiepoule	staat	hier.
	

Extra	clinic	Team	NL
Laat	jij	je	voor	het	einde	van	de	zomerstop	ook	nog
bijspijkeren?
Op	 vrijdag	 18	 augustus	 verzorgen	 maar	 liefst	 vijf
spelers	 van	 Team	 Kingdom	 NL	 op	 Storks	 een
exclusieve	clinic	voor	pupillen	en	aspiranten	(honk-
en	softbal)	van	verenigingen	in	en	rond	Den	Haag.
Er	 zijn	nog	een	paar	 laatste	plaatsen	beschikbaar.
Alle	 informatie	 en	 de	 aanmelding	 vind	 je	 op	 onze
site.

	

Foto's	Jeugdkamp	2017
De	 eerste	 dagen	 van	 de	 zomervakantie
was	 het	 Kijkduinpark	 toneel	 van	 het
jaarlijkse	 Jeugdkamp.	 Natuurlijk	 met
traditionele	 onderdelen:	 veel	 trainen,
gekke	 spelletjes,	 een	 spannend
avondspel	 en	 het	 afsluitende	 sliding
spektakel.	En	dit	 jaar	voor	het	eerst	–	en
met	 groot	 succes:	 honkbal	 (en	 andere)
liedjes	zingen	rond	het	kampvuur	én	een
clinic	 door	 spelers	 van	 Team	 Kingdom!
De	 kinderen	 én	 de	 kampleiding	 kijken	 met	 ontzettend	 veel	 plezier	 terug	 op	 editie
2017.	En	het	heeft	even	geduurd	maar	eindelijk	staan	dan	ook	de	(ruim	700!!)	foto’s
online.	Kijk	snel	of	jij	er	bij	zit.
	

Storks	zit	in	de	lift
Storks	 blijft	 groeien.	 De	 teller	 staat
inmiddels	 op	 313	 leden.	 Maar	 liefst	 148
van	 die	 leden	 spelen	 in	 jeugdteams.
Daarvan	 is	 het	 merendeel	 (114)	 een
jongen.	Het	 verloop	 bij	 de	 jeugd	 is	 ieder
jaar	 groot.	 Het	 afgelopen	 jaar	 telden	 we
23	 opzeggers	 en	 maar	 liefst	 67	 nieuwe
aanmeldingen.	 De	 vereniging	 telt	 nu	 22
teams.	Er	zijn	8	softbal,	12	honkbal	en	2
beeballteams.	 Dit	 jaar	 kennen	 we	 maar
liefst	3	juniorenteams	en	na	de	zomerstop

start	het	vierde	pupillen	honkbalteam.	Alleen	de	softbaljeugd	blijft	nog	wat	achter:	er
zijn	 twee	 jeugdteams:	 pupillen	en	aspiranten.	 In	 dames	1	 spelen	natuurlijk	wel	 veel
speelsters	die	de	juniorenleeftijd	hebben.	Als	je	meisjes	kent	tussen	6	en	16	jaar	die
een	keer	mee	willen	trainen	dan	zijn	ze	van	harte	welkom!

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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