
PV	TOERNOOI
VERPLAATST
Het	 27e	 Piet	 Vermeulen
Toernooi	 voor	 families,
bedrijven	en	andere	gezellige
steams	 is	 verplaatst.	 Op	 14
oktober	zijn	de	velden	nog	in
gebruik	 om	 wedstrijden	 in	 te
halen.	 Het	 toernooi	 vindt	 nu
plaats	op	zondag	22	oktober.
Inschrijven	kan	hier

	

WINTERSCHOOL

Kun	 je	 er	 geen	 genoeg	 van
krijgen?	Voor	de	jeugd	zijn	er
ook	 in	 de	 winter	 volop
mogelijkheden	 om	 door	 te
trainen.	 De	 Storks
jeugdtrainingen	 starten	 vanaf
januari	weer	in	de	zaal.	Maar
tot	 die	 tijd	 zijn	 er	 de
winterscholen	 van	 softbal
school	 Blue	 Angels	 of	 honk-
en	 softbal	 bij	 Extra	 Innings
(van	 onze	 eigen	 Quinlan	 de
Windt).
	

KLIK	JE	MEE?

Koop	nu	je	producten	van	de
meeste	 webwinkels	 via
Sponsorkliks.	 Moet	 je	 je
skivakantie	 nog	 boeken?
Expedia	 en	 Booking	 doen
mee.	 Het	 kost	 je	 niets	 extra
en	Storks	wordt	er	beter	van.
Klik	op	de	balk	via	de	website
of	 via	 deze	 link.	 Je	 kunt	 ook
de	 handige	 app	 downloaden
(voor	IOS	of	Android).
	

GOLFDAG

De	 verregende	 golfdag	 op
Ockenburgh	 wordt	 ingehaald
op	 zaterdag	 28	 oktober.	 De
inschrijving	is	heropend.
	

WATERVELD

Op	 de	 foto:	 pitcher	 Jurrian
Koks	 met	 een	 bijzondere
wedstrijdvoorbereiding...	 De
promotiewedstrijd	 van	 vorig
weekend	dreigde	even	in	het
water	te	vallen.	Het	water	op
het	 gravel	 stond	 enkelhoog
en	de	dugouts	stonden	blank.
Er	 is	 door	 Jurrian	 maar	 ook
door	 de	 mannen	 van	 HB3,
door	 Bart,	 Huub,	 Rick	 en
door	 het	 bestuur	 het	 hele
weekend	 gewerkt	 om	 het
veld	speelklaar	te	maken.
	

Honkballers	naar	Hoofdklasse

foto:	Fred	Reuling

Storks	is	na	37	seizoenen	weer	terug	op	het	hoogste	honkbalniveau	van	Nederland.
Met	 een	 5-2	 overwinning	 op	 Onze	 Gezellen	 dwong	 Storks	 promotie	 naar	 de
hoofdklasse	af.
	
De	historische	wedstrijd	in	Kijkduin	kende	een	voortvarend	begin,	maar	dan	wel	van
Onze	 Gezellen.	 De	 Haarlemmers	 kwamen	 in	 de	 eerste	 inning	 op	 voorsprong	 door
een	 homerun.	 Storks	 hield	 echter	 het	 hoofd	 koel	 en	 kwam	 in	 de	 tweede	 inning	 op
gelijke	hoogte.	De	ploeg	van	coach	Aldric	Dunlop	forceerde	de	beslissing	in	de	vijfde
slagbeurt.	Routinier	Boudewijn	van	Elswijk	sloeg	met	zijn	 tweehonkslag	Quinlan	de
Windt	en	Jurriaan	Dijk	over	de	thuisplaat.	Van	Elswijk	kon	vervolgens	scoren	op	een
hit	van	Niels	Weis.	Met	een	4-1	voorsprong	kwam	Storks	niet	meer	in	gevaar,	mede
door	 het	 sterke	 optreden	 van	 startend	 werper	 Jurrian	 Koks	 en	 relief	pitcher	 Martin
Kram.	Uiteindelijk	scoorden	beide	ploegen	nog	eenmaal;	dat	bracht	de	eindstand	op
5-2.
	
In	2018	neemt	Storks	het	in	de	hoofdklasse	op	tegen	Neptunus,	Amsterdam	Pirates,
Hoofddorp	Pioniers,	HCAW,	DSS,	Twins	en	Quick	Amersfoort.
	
Historie	Storks	in	de	hoofdklasse
In	 het	 verleden	 kwam	 Storks	 negen	 seizoenen	 uit	 in	 de	 hoofdklasse:	 in	 de	 periode
1967-1973	 op	 het	 toenmalige	 Sportpark	 Escamp	 III,	 in	 1975	 en	 in	 1979	 aan	 het
Schapenatjesduin.	 In	 1967	 was	 Storks	 de	 eerste	 Haagse	 honkbalclub	 die	 op	 het
hoogste	niveau	acteerde.	In	1970	kende	Storks	met	een	tweede	plaats	in	de	hoogste
honkbalafdeling	het	beste	seizoen.	Storks	speelde	in	zijn	65-jarige	bestaan	in	totaal
237	wedstrijden	in	de	hoofdklasse.
	

Verkoop	gestart:	Grote	Clubactie
De	 verkoop	 is	 gestart!	 Koop	 nu	 je	 loten	 en	 win
fantastische	 prijzen.	 De	 hoofdprijs	 bedraagt	 maar
liefst	€100.000!	Van	elk	verkocht	lot	gaat	80%	naar
de	 verenigingskas.	 Voor	 lotenverkopers	 tot	 13	 jaar
is	 er	 een	 verkoopwedstrijd.	 De	 beste	 verkopende
jeugspeler	van	Storks	mag	zelfs	een	eigen	knuppel
uitzoeken	bij	SSK.

Teams	en	bedrijven
Voor	 teams	 en	 bedrijven	 zijn	 er	 superloten:	 een
superlot	 kost	 €	 150	 en	 bestaat	 uit	 50	 lotnummers.
De	vereniging	ontvangt	in	één	keer	€	120	en	maakt
kans	op	het	Grote	Clubfeest	ter	waarde	van	€	5000.

Vragen?	Mail	onze	goede	doelen	commissie
	

Geen	ééndagsvlieg
Ineens	 sta	 je	 in	 de	 warme	 belangstelling	 van	 bonds-	 en	 andere
bobo's.	Je	staat	op	het	Teletekst	 lijstje.	De	krant	wijdt	meer	dan
een	 halve	 pagina	 aan	 Storks.	 Honkbalminnend	 Den	 Haag	 staat
op	 z'n	 kop.	 Hoofdklasseclubs	 mailen	 en	 facebooken	 hun
felicitaties.	 Wát	 een	 prestatie	 van	 dit	 team.	 Gebeurt	 dit	 echt?	 Ik
pakte	het	Beleidsplan	"Honkbal	in	de	Lift"	2013-2017	er	nog	eens
bij:	 het	 1e	 honkbalteam	 moet	 over	 vijf	 jaar	 Overgangsklasse
spelen.	Heren	 1	 wist	 zelfs	 veel	 hoger	 te	 reiken.	 En	 dan	 ben	 je
ineens	hoofdklasse	vereniging.	Zijn	we	slechts	een	ééndagsvlieg

die	het	een	jaartje	tussen	de	grote	jongens	mogen	proberen?

Sinds	 2013	 (en	 daar	 voor)	 is	 er	 veel	 gebeurd.	 Er	 is	 gestaag	 gebouwd	 aan	 een
selectielijn	 vanaf	 de	 jongste	 jeugd.	 We	 introduceerden	 de	 Playbooks.	 Coaches	 en
trainers	van	pupillen	tot	junioren	hebben	talenten	voortgebracht.	Een	aantal	van	hen
groeide	 door	 bij	 de	 regionale	 honkbalschool	 Tsunami.	 Ook	 andere	 verenigingen	 uit
de	 regio	 droegen	 via	 Tsunami	 bij	 aan	 de	 huidige	 Storks	 selectie.	 Ook	 hadden	 we
'mazzel'	qua	timing.	Met	Aldric	Dunlop	als	coach.	Met	pitcher	en	oud	Oranje	speler
Jurrian	 Koks	 en	 andere	 hoofdklasse	 spelers	 die	 terug	 keerden	 op	 het	 Storks	 nest.
Met	 het	 wegvallen	 van	 ADO	 Lakers	 was	 Storks	 ineens	 de	 vanzelfsprekende	 top
honkbalkeuze	 in	 de	 regio.	 En	 niet	 te	 vergeten	 het	 team	 zelf:	 Vrienden.	 Geen
vedetten.	Gewoon	contributie	betalen.	Zich	verbinden	met	de	jeugd	in	de	vereniging.
En	zelfs	het	veld	oplappen	(zie	elders).

De	combinatie	van	 toevallige	omstandigheden	('mazzel'),	dit	geweldige	 team	en	de
doelbewuste	keuzes	 in	het	beleidsplan	maakt	dat	we	een	resulaat	hebben	gehaald
waar	 we	 in	 2013	 nog	 niet	 van	 durfden	 dromen.	 Door	 de	 duurzame	 ontwikkeling	 en
verankering	 van	 topsport	 bij	 Storks	 heb	 ik	 de	 overtuiging	 dat	 we	 in	 de	 hoofdklasse
geen	ééndagsvlieg	zijn.

De	bekende	honkballeus	"It	ain't	over	'till	the	fat	lady	sings"	is	komende	winter	zeker
waar:	we	moeten	nog		keihard	aan	de	slag.	Er	zijn	aanpassingen	nodig	aan	ons	veld
en	onze	accomodatie.	We	weten	nog	niet	waar	we	avondwedstrijden	kunnen	spelen
(het	ADO	veld	is	afgekeurd).	We	moeten	hard	gaan	trekken	aan	het	vergroten	van	de
inkomsten	 door	 sponsors	 aan	 te	 trekken.	 En	 we	 zullen	 de	 selectie	 aan	 moeten
passen	en	nieuw	talent	binnen	halen.

De	vraag	naar	hulp	wordt	dus	nóg	groter	dan-ie	al	was.	Heb	je	ideeen,	suggesties?
Maar	vooral:	wil	je	mee	dóen?	Laat	het	ons	weten.

Freek	Dekker,	voorzitter
	

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

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	deze	informatie	niet	voor	u	bestemd	is,	dan	kunt	u	zich	hier	afmelden.	U	kunt	hier	echter	niet	uw

verenigingslidmaatschap	opzeggen	of	uitgeschreven	worden	voor	verenigingsnieuws.

	
Verzonden	met			
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