
Honkbal Heren 1 

Vernieuwd Sparks wil meedraaien in de top van de overgangsklasse. 

Een frisse nieuwe start voor Sparks Haarlem honkbal heren 1, de vereniging uit Haarlem - 
Noord, die al jaar en dag een stabiele factor is in de overgangsklasse, de club die het langst 
mee draait in de overgangsklasse, zag aan het einde van seizoen 2015 en 2016 een groot 
aantal spelers stoppen en vertrekken. 

Maar met maar liefst 10 nieuwe spelers voor 2017 maar ook  2016 hadden we al 6 nieuwe 
spelers dus van de 20 spelers zijn er de afgelopen 2 jaar 16 nieuw bij Sparks heren 1 en 2 
nieuwe coaches, je kan wel zeggen een heel nieuw Sparks honkbal heren 1…voor de 
nieuwe coaching staff Paul de Bree en Sergio Paulina is de taak om hoge ogen te gooien in 
de overgangsklasse 2017.   

Met de komst van de rookie teams in de overgangsklasse en omdat we een leuke 
spannende en lange competitie(16 teams in overgangsklasse) gaan spelen is het eindigen 
in het linker rijtje een leuke uitdaging.  Met de  mix van jonge spelers en ervaren oudere 
spelers zorgen wij ervoor dat iedereen scherp blijft en iedereen moet gaan knokken voor zijn 
plekje.  

Eindigen in het linker rijtje was afgelopen seizoenen te hoog gegrepen voor de heren uit 
Haarlem maar daar gaan we dit jaar verandering in brengen. 

1 Team 1 Taak 

Sparks Haarlem Honkbal Heren 1 

Heren Honkbal 2 

Honkal Heren 2 werd 2016 kampioen in de 4e klasse. In 2017 blijft het team in de 4e klasse 
uitkomen. Een van de teamleden stopte vanwege blessures aan het einde van 2016, maar 
daarvoor komt in 2017 weer een nieuw lid voor terug. 

Heren Honkbal 3 

De junioren zijn afgelopen seizoen overgestapt van de jeugd naar de senioren 4de klasse 
Deze overstap was even wennen maar al snel pakte ze de draad op en waren ze er weer 
helemaal. Mooie acties goed honklopen en goed slagwerk heeft tot een mooie plaats in de 
midden moot geleid. 

De winter training is er heel hard gewerkt en dat zal zeker zijn uitwerking hebben op 
aankomend seizoen.  

 


