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Haagse Korfbaldagen 2019
DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN DIGITALE UITGAVE VAN DE STICHTING
THE HAGUE KORFBALL MASTERS MET INFORMATIE OVER
DE HAAGSE KORFBALDAGEN, NIEUWS UIT DE HAAGSE REGIO
EN DE HAAGSE KORFBALHISTORIE.
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Sybe Booij, Rob Knuist
(penningmeester),
Marco de Jonge (wedstrijdzaken),
Rob Blokpoel (sponsoring en media),
Margot van Loon
(Side Events en subsidies)
Jos Timmer sportaccommodaties
E-mails:
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De Haagse Korfbaldagen wordt mede
mogelijk gemaakt door financiële
ondersteuning van Den Haag Topsport,
Gemeente Den Haag en de vele
(sub)sponsors

Websites:
haagsekorfbaldagen.nl
korfbalhaagseregio.nl
haagsekorfbalhistorie.nl

www.haagsekorfbaldagen.nl

HELP MEE KORFBAL IN DE
HAAGSE REGIO TE PROMOTEN
EN TE ONDERSTEUNEN

De organisatie van de HAAGSE KORFBALDAGEN is alweer druk met
voorbereidingen voor de 34e editie van de Haagse Korfbaldagen.
Deze start op donderdag 31 oktober en eindigt op zaterdag
9 november 2019. De finalewedstrijden vinden plaats op vrijdag
8 (A-jeugd) en op zaterdag 9 november (senioren en G-korfbal).
Dit jaar is er weer op zaterdag 2 november de gehele dag een
uitgebreid programma in de Sportcampus Zuiderpark.
Naast de gebruikelijke A-jeugd- en seniorenwedstrijden is er het
G-korfbaltoernooi en mogelijk weer een Beachkorfbaltoernooi.
Daarnaast streven we naar een speciaal toernooi voor 35-plussers.
De hele dag is er bij binnenkomst een informatiemarkt in de hal.
Dit nummer is vooral bedoeld om ons evenement onder de aandacht
te brengen van het bedrijfsleven in de Haagse regio en om sponsoring
te verwerven voor het grootste korfbalevenement van Nederland.
Verenigingen kunnen ons helpen door mogelijke kandidaten deze
uitgave te sturen of aan ons namen door te geven. De kosten nemen alleen
maar toe en we zijn voor een groot deel afhankelijk van hun bijdrage.
De website en facebook zullen meer in het teken staan van korfbal in de
Haagse regio met het gehele jaar artikelen, verenigingsnieuws en Haagse
korfbalhistorie.

De-Haagse-Korfbaldagen

@KorfbaldagenDH

haagsekorfbaldagen
Promofilm #hardkorf

dehaagsekorfbaldagen
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SPONSOR- EN ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
“HAAGSE KORFBALDAGEN”
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Het bestuur van de HAAGSE KORFBALDAGEN is alweer drukdoende
met de organisatie van de 34e editie van de Haagse Korfbaldagen.
Dit jaarlijkse korfbalevenement start op donderdag 31 oktober 2019
en duurt t/m zaterdag 9 november 2019. De finalewedstrijden vinden
plaats op vrijdag 8 november a.s. (A jeugd) en zaterdag 9 november
a.s. (senioren en G-korfbal).
Voor adverteerders en sponsors bieden wij veel mogelijkheden om hun
bedrijf onder de aandacht van de lezers van het digitale magazine, de
website, facebook en instagram te brengen. De website en facebook

zullen meer in het teken staan van korfbal in de regio waarmee we het
gehele jaar met artikelen, verenigingsnieuws en Haagse korfbalhistorie
de korfbalfamilie van informatie voorzien. Dus niet alleen gedurende
de periode van de Haagse Korfbaldagen. De website en facebook bieden
de kans om tegen aantrekkelijke tarieven gedurende het gehele jaar
aandacht aan uw bedrijf of organisatie te besteden. Onderstaand de
uitgaven van ons magazine van de afgelopen jaren.

Voor tarieven, afspraak en/of meer informatie: Rob Blokpoel

VOOR TARIEVEN, AFSPRAAK EN/OF MEER INFORMATIE:
ROB BLOKPOEL MARKETING@HAAGSEKORFBALDAGEN.NL OF 06 288 038 83
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INSCHRIJVING
TEAMS GESTART
ALLE VERENIGINGEN UIT DE REGIO HEBBEN EEN
UITNODIGING ONTVANGEN OM DEEL TE NEMEN
AAN DE 34E EDITIE VAN DE HAAGSE KORFBALDAGEN
MET HET EERSTE SENIORENPLOEG EN EERSTE
A JEUGDPLOEG. HET TOERNOOI ZAL WORDEN
GESPEELD VAN DONDERDAG 31 OKTOBER 2019
TOT EN MET ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019.
IN VERBAND MET HET COMPETITIESCHEMA EN DE
BESCHIKBAARHEID VAN DE SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK HEBBEN WIJ VOOR GENOEMDE DATA
GEKOZEN, ECHTER VOLGENS HET COMPETITIESCHEMA
KNKV STAAT HET WEEKEND VAN 2/3 NOVEMBER
GEMELD ALS INHAALWEEKEND VOOR DE
VELDCOMPETIIE.
MET HET KNKV IS ECHTER OVEREENGEKOMEN DAT
VOOR ALLE PLOEGEN DIE DEELNEMEN AAN DE
HAAGSE KORFBALDAGEN IN HET INHAALWEEKEND
VAN 2/3 NOVEMBER 2019 GEEN WEDSTRIJDEN ZULLEN
WORDEN VASTGESTELD. OOK IN DE WEEK DAARAAN
VOORAFGAAND ZULLEN ER VOOR DE BETREFFENDE
PLOEGEN GEEN MIDWEEKSE INHAALWEDSTRIJDEN
WORDEN VASTGESTELD. DE DEELNEMENDE PLOEGEN
WORDEN DAN OOK VERZOCHT GEEN WIJZIGINGSVOORSTELLEN TE AANVAARDEN OF TE DOEN UITGAAN
VOOR DE BETREFFENDE WEKEN.
DE INSCHRIJVING MOET UITERLIJK MAANDAG 6 MEI
2019 ZIJN ONTVANGEN. GEEN INSCHRIJVINGSVERZOEK
EN FORMULIER ONTVANGEN? VOOR VRAGEN OF
OPMERKINGEN KUNT U ZICH WENDEN TOT
MARCO DE JONGE VIA EMAIL:
WEDSTRIJDZAKEN@HAAGSEKORFBALDAGEN.NL
OF MOBIEL 06 46391590
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DIJKVOGELS WINNAAR TOERNOOI G-KORFBAL
BIJ DE HAAGSE KORFBAL DAGEN 2018!

VERSLAG BELEVING G-KORFBALTEAM DIJKVOGELS OP ZATERDAG
3 EN 10 NOVEMBER TIJDENS DE HAAGSE KORFBALDAGEN 2018.
Na de succesvolle voorronde op zaterdag 3 november in de Sportcampus Zuiderpark, waarbij Dijkvogels G2 poule winnaar werd, werd er op
zaterdag 10 november naast de finales ook een clinic georganiseerd,
waarvoor wij onze G2 en G3 hadden aangemeld om mee te doen in de
HKV/OE hal.
Beide Dijkvogels teams wilden deze clinic niet missen, dus was iedereen
al om 15 uur in de hal om onder leiding van Bas Harland van Top en
Erwin Hogendorf van HKV/OE en een drietal assistenten, sportief mee
te doen aan een variatie van leuke oefeningen.
Natuurlijk was HKV/OE G1 er ook, vorig jaar na de HKD van start
gegaan en nu met 10 enthousiaste leden al prima aan het korfballen.
Zo ook een negen tal kinderen van speciaal onderwijs uit Den Haag,
kortom we waren met zo'n 45 korfbalkanjers heerlijk bezig!
HKV/OE wilde graag een partijtje spelen en Dijkvogels G3 zegt dan geen
nee en na 30 minuten korfballen o.l.v. Bas Harland was het dan ook 3-1
voor de groen met wit kanjers, maar de groen gele toppers deden het
echt fantastisch, wij zien jullie graag terug in de G korfbal competitie!
Van actief bezig zijn, krijg je trek, dus waren er voor alle deelnemers
heerlijke poffertjes en wat te drinken.
Inmiddels was Sporting Trigon G1 ook aangekomen om nog even
mee te eten en zich klaar te maken voor de finale, best spannend!
Om half 8 was het dan zover, onze G3, ouders en coaches zaten er
helemaal klaar voor op de tribune. Onze kikker mascotte was ook weer

Stichting Haagse Sportstimulering
voor Gehandicapten
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van de partij om de toch best zenuwachtige spelers te helpen met het
oplopen, dit alles in het donker met de schijnwerpers en je naam werd
omgeroepen en dat alles voor veel publiek!
Samen met de coaches en de scheidsrechter Edwin Louwers hebben we
als Sporting Trigon en Dijkvogels dan ook een leuke G korfbalwedstrijd
laten zien, die eindigde na 4 doelpunten van Nick, Philip en Roy in een
4-1 overwinning voor Dijkvogels. Beide ploegen verdienden dan ook
een mooie grote beker, een nieuwe bal en een groot applaus van het
publiek! De Rémy van Eijnatten wisselbeker gaat nu mee naar
Dijkvogels voor een jaar, maar wij hopen dat er volgend jaar weer
2 andere G-korfbalfinalisten te bewonderen zijn om de G korfbal sport
te kunnen promoten in Den Haag en omstreken. Namens Dijkvogels
willen we de organisatie van de HKD heel hartelijk bedanken voor de
fijne samenwerking en de goede organisatie!
Wil je de wedstrijd nog terugkijken, met dank aan het Valto livestreamteam, dan kan dit via de website www.haagse korfbaldagen.nl
Daar staan ook de foto's van deze dag, Naast de wisselbeker
ontving het winnende team van het KNKV ook vrijkaarten voor de
zaalkorfbalfinale in de Ziggo Dome op 13 april 2019.
Met een speciale gesponsorde bus toog het team naar Amsterdam,
waar ze hebben genoten van het spektakel. Streekgenoot Fortuna
werd ook nog eens landskampioen. Het G-korfbaltoernooi werd
mede mogelijk gemaakt door:

KORFBAL IN DE
HAAGSE REGIO HEEFT
RIJKE GESCHIEDENIS
Dit willen we vastgelegen voor het
nageslacht zowel in boekvorm, digitaal
en bij een tentoonstelling.
ALO is onze oudste korfbalclub in de Haagse
regio, opgericht in 1906. Vooral in de jaren daarna
zijn er veel korfbalinitiatieven geweest bij clubs,
personeelsverenigingen en scholen. Meer dan
100, die soms snel weer verdwenen of samen
gingen met andere initiatieven. Een hele andere
tijd. Martijn van Wensveen van ALO, werkzaam
bij de Koninklijke Bibliotheek, heeft de geschiedenis prachtig in kaart gebracht. De Nederlandse
Sportboeken Club heeft het initiatief genomen
om die korfbalgeschiedenis middels prachtige
verhalen in boekvorm uit te brengen.

Het eerste deel is vorig jaar tijdens de Haagse
Korfbaldagen verschenen.
Op dit moment wordt gewerkt aan een tweede
deel. Ton van Rijswijk is druk aan het schrijven.
Maar daar blijft het wat mij betreft niet bij.
Er is al veel materiaal verzameld tijdens speciale
bijeenkomsten bij verschillende korfbalverenigingen. Het idee is om al het materiaal tentoon
te stellen tijdens de Haagse Korfbaldagen in de
Sportcampus in het Zuiderpark. Ik doe daarom
opnieuw een oproep aan iedereen die dit leest
om thuis op zolder of kelder of waar dan ook nog
eens goed te zoeken naar oude foto's, attributen,
bekers, vlaggen, krantjes en andere zaken die een
goed inzicht geven in de korfbalgeschiedenis.
Laat dit niet verloren gaan. Maak foto's van de
attributen, scan foto's en documenten. In de
komende tijd zal op de website van de Haagse
Korfbaldagen ook een ruimte worden vrij gemaakt voor de geschiedenis door het plaatsen
van foto's, anekdotes en anderezaken.

SPECIALE BIJEENKOMST
Kom woensdag 5 juni a.s. naar de speciale
informatie (soort Kunst en Kitsch) bijeenkomst
van 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van de
korfbalvereniging Futura op het Stokroosveld
in Den Haag. Wij zijn op zoek naar informatie
over zowel bestaande als niet meer
bestaande Haagse korfbalclubs
(o.a. Houtsnippen, Hou Stand, Pams, VES,
Rood Wit). Bijna iedereen die lid is of lid is
geweest van een Haagse korfbalclub heeft
wel herinneringen, attributen, documenten

e.d. Tijd om de oude koffers of op
zolder te gaan kijken.
Op het stokroosveld hebben heel veel
korfbalverenigingen gespeeld. U ook?
In elk geval zullen een aantal bekende oud
korfballers van VES, Pams en Dubbel Zes
herinneringen ophalen en anekdotes
vertellen. Dat geldt natuurlijk ook voor
de bezoekers, vertel je verhaal.
Samenstellers van de boekenserie zijn
onder meer de bekende korfbaljournalist

Ton van Rijswijk en voormalig Den Haag
Topsport medewerker Rob Blokpoel.
Bent u die dag verhinderd, laat dit dan
even weten via een mail
(korfbaldenhaag@ziggo.nl)
of telefoontje (06-28803883).
Reageren kan ook via facebook bij
“korfbalhaagseregio”.
Gescande foto's en documenten kunnen
ook via wetransfer.com naar het email adres
worden gestuurd.
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VERLEDEN EN TOEKOMST VAN DE HAAGSE KORFBALDAGEN
De Haagse Korfbaldagen vindt zijn oorsprong in 1985 als
zaalkorfbaltoernooi om de Binnenhofcup. Nadat het dagblad
Het Binnenhof overgenomen werd door de Haagsche Courant
werd het jaarlijkse breedtesporttoernooi voortgezet als
Haagse Courant Cup (HC-cup).
In 1998 nam de “Stichting The Hague Korfball Masters“ (een initiatief
van de korfbalverenigingen Die Haghe en HKV/Ons Eibernest) en
ondersteunt door “Sportstad Den Haag” (nu “Den Haag Topsport”),
het initiatief om een topsporttoernooi met de naam “Haagse
Korfbaldagen” op het veld te gaan organiseren.
In 2003 zijn op initiatief van “Sportstad Den Haag” de beide
evenementen samengevoegd en ontstond één jaarlijks groots
opgezet zaalkorfbaltoernooi voor aanvang van de zaalkorfbalcompetitie
voor zowel breedte als topsport.
Na de overname van de Haagsche Courant door het AD werd het
toernooi voortgezet onder de naam AD/Haagsche Courant
Korfbaldagen.

Vanaf 2007 is de Haagsche Courant gestopt met de hoofdsponsoring en
is het toernooi verder gegaan onder de naam “Haagse Korfbaldagen”.
Den Haag Topsport ondersteunt het evenement nog steeds.
De Haagse Korfbaldagen zijn met meer dan 1000 deelnemers van zo'n
30 verenigingen uit de regio een van de grootste korfbalevenementen
in Nederland.
Helaas moeten we constateren dat de laatste jaren het aantal
korfballers, korfbalverenigingen en het niveau vooral in Den Haag
zelf sterk achter uit gaat. Hoe het tij te keren?
Gelukkig zijn er ook nog een aantal clubs die wel kunnen overleven.
Wat doen zij beter of wat doen de andere verenigingen slechter.
Op zaterdag 2 november tijdens de Haagse Korfbaldagen zullen we als
organisatie het initiatief nemen om in de Sportcampus met korfballers,
verenigingen en deskundigen proberen tijdens een speciaal mini
congres met elkaar te komen tot nieuwe initiatieven.
De Haagse Korfbaldagen zijn slecht en middel om korfbal te promoten.
Heeft het evenement nog een toekomst, en zo ja in welke vorm?
Hoe maken we korfbal weer aantrekkelijk voor de jeugd, scholen,
ouders en media.

Moeten we lijdzaam toezien dat onze bijzondere gemengde en veelzijdige sport verloren gaat? Nee dus. Daarom actie.
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