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DAGBLAD
BLIJ MET

BIililEilHOF
FBALWEEK

HET
KOR

DE 'BIilt{EilHOF CUP'AtS
IilZET VOOR DE HAAGSE
ZAALKORFBALWE EK

De Haagse Korfbalweek om de Bin-
nenhofCup, zoals die dezer dagen
voor het eerst wordt georganiseerd in
samenwerking tussen onze krant en de
afdeling Rijndelfland van het Konink-
lijk Nederlands Korfbal Verbond,
toont aan dat uw favoriete sport leeft.
In een aantal sporthallen in Den Haag
blijkt dat deze week, naar ik hoop, ten
overvloede.

Dagblad Het Binnenhof is blij aan po-
gingen tot het welslagen van dit evene-
ment een steentje te kunnen bijdragen.
Als regionale krant met veel aandacht
voor het lokale sportgebeuren heeft het
Binnenhof korfbal altijd al ruim-
schoots aan haar trekken laten komen.
En deze KorÍbalweek, waarmee Sijt
hoffPers als uitgeefster van ook onze
krant zich opnieuw met pl€zier heeft
verbonden aan een bepaalde tak van
sport, bewijst dat eens te meer.

toernooi om de Binnenhof Cup uit te
breiden naar de regio van Den Haag
kunnen worden uitgevoerd. Is dat het
gevaf, dan is onze stad een belangrijk
en voor het publiek interessant sporte-
venement rijker. Aan onze inzet zal
het niet liggen.

Het woord is aan de korÍballers, korf-
balsters en publiek.

De week van 10 tlm 15 november zal
voor korÍballend's Gravenhage in het
teken staan van de strijd om de Bin-
nenhofCup.
Van maandagt/m vrijdag zullen er
elke avond, te beginnen in de sporthal
'Zuidhage'en daarna telkenmale in
een ander deel van onze stad, de Haag-
se korÍbalverenigingen de strijd met el-
kaar aanbinden.
Op zaterdag 15 november vinden in de
Steenwijklaan, in'de korfbalhal' van
Den Haag, de halÍe finales en de fina-
les plaats om deze zo fel begeerde tro-
fee.

Publicitair zal korfbal dankzij de sport-
redactie van dagblad Het Binnenhof
die week volop in de belangstelling
staan.
Uit de publieke belangstelling voor
deze Haagse Korfbalweekzal moeten
blijken of deze 'korÍbalhappening' een
jaarlijks terugkerend evenement gaat
worden of zelfs kan worden uitgebreid
met deelname van verenigingen uit de
omgeving van 's Gravenhage.

Ik wil niet ndaten dagblad Het Bin-
nenhofvan harte dank te zeggen voor
de medewerking orn dit korÍbalevene-
ment mogelijk te maken.
Ik wens de regelingscommissie, belast
met de organisatie van deze Haagse
KorÍbalweek alle mogelijke succes en
ik hoop op veel publiek van de zijde
van de verenigingen om hun favorie-
ten aan te moedigen om hun strijd om
de'dagblad Het Binnenhof Cup'.

J.H. van Nierop
Voorzitter afdeling Rijndelfland
KNKV
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Deze week moet ook blijken of de for-
mule van dit evenement derrnate aan-
slaat dat de bestaande plannen om het

J.J. Hallewas
Directeur-hoofdredacteur
Dagblad Het Binnenhof



VAil DE REGELIilGS.
c0MMtsstE

Het is gelukt ook in het Haagse een
zaalkorÍbaltoernooi voor de standaard-
teams van alle Haagse clubs te organi-
seren. De initiatieven van de korfbal-
vereniging Die Haghe, de medewer-
king van dagblad Het Binnenhof en
alle Haagse clubs die spontaan hebben
ingeschreven voor dit toernooi, zorg-
den ervoor dat de organisatie betrekke-
lijk snel gerealiseerd kon worden.

WEDSTRIJDREGLEMEilT
HAAGSE KORFBALWEEK

kan geven. Voorwaarde is dat alle deel-
nemers, in het bijzonder de teams,
coaches, scheidsrechters en de toe-
schouwers er aan meewerken de wed-
strijden zo attractief mogelijk te laten
verlopen. Immers het spectaculaire
van zaalkorÍbal zljn de snelle acties,
het zuivere schot en het enthousiaste
meeleven van de toeschouwers. Vooral
het zuivere schot kan 'underdog'tot
kampioendoder verheffen. Fel maar
sportief van het begin tot het einde
strijden om de punten verhoogt de
kijkwaarde.

Bovenal hopen wij, dat als het toer-
nooi is gestreden, allen die er actief
dan wel passief aan hebben deelgeno-
men met plezier kunnen terugzien op
een geslaagd zaalkorfbaltoernooi om
de dagblad Het Binnenhof Cup 1986.

Naniens de regelingscommissie veel
succes!

De regelingscommissie
Voorzitter: Jan de Haas
(Rijndelfland)
Leden: Suse Hoogendam
(Rijndelfland)
Rob Siemer (Rijndelfland)
Henk Reuten (Rijndelfland)
Arthur van Rijswijk
(dagblad Het Binnenhof)

l. De wedstrijden worden gespeeld
volgens de Ofïiciele Spelregels IKF.

2. De wedstrijden duren twee keer 20
minuten met maximaal vijf
minuten rust.

3. De nummers'1'uit iedere poule
plaatsen zich voor de Íinale van
zaterdag lÍhovember.

4. Nummer één uit de A-poule speelt
in de voorronde tegen de nummer
één uit de D-poule. Idem voor
poule B en C.

5. Bij een gelijk aantal wedstrijdpun-
ten in de poule is achtereenvolgens
het doelsaldo en doelgemiddelde
doorslaggevend. Is dit laatste ook

gelijk dan wordt er geloot (geen tijd
voor strafivorpen).

6. Bij een gelijke stand in de finales
wordt eerst twee keer vijf minuten
verlengd; is hierna de stand nog
gelijk dan volgen strafworpen
(iedere speler één strafworp).

7. Protesten worden'fliet aanvaard.
8. In gevallen waarin dit reglement

niet voorziet beslist de wedstrijd-

Er wordt geen tijd bijgetrokken voor
ploegen die te laat in het veld verschij-
nen.

Daarmee is Het Binnenhof Zaalkorfbal
Cup Toernooi het derde belangnjke
zaalkorÍbalevenement binnen de gren-
zen van de Afdeling Rijndelfland van
het KNKV.

Publicitair zal de sportredactie van
dagblad Het Binnenhof het toernooi in
ruime mate begeleiden. Verder biedt
dagblad Het Binnenhof aan:
- aÍïiches en programmaboekjes
- bekers voor de eerste vier plaatsen
- aandenken voor de overige deelne-
mende teams
- op de slotavond een gezellig samen-
zijn en een drankje voor scheidsrech-
ters, teams en genodigdery{n de restau-
ratie van de Steenwijklaanhal.

De regelingscommissie is ervan over-
tuigd, dat dit zaalkorÍbaltoernooi om
de dagblad Het Binnenhof Cup 1986
het Haagse korÍbal een nieuwe impuls

PTOEG SPE
Die Haghe
Pams
Ready
HSV
KVS
YES
ALO
Raven
HKY
Ons Eibernest
Olympiaan
Hou Stand
Kwiek
Achilles
Dubbel Zes
GKV

ELAUOlIDEl{ SPORTIIAT
--di---do-- Steenwijklaan, Blinkerd
--di-wo---vr Steenwijldàan, Overbosch, Gaslaan
ma----wo-do--- Zuiidhage, Overbosch, Blinkerd
ma-di-------w Zuidhage, Steenwijklaan, Gaslaan
-------do-vr Blinkerd, Gaslaan

------do-vr Blinkerd, Gaslaan
---di----do-vr* Steenwijklaan, Blinkerd, Gaslaan:-di---do-vr Steenwijklaan, Blinkerd, Gaslaan
--di-wo--vr Steenwijklaan, Overbosch, Gaslaan
---di-wo----vr Steenwijklaan, Overbosch, Gaslaan
ma----wo----vr Ztidhage, Overbosch, Gaslaan
ma----wo----vr Zuidhage, Overbosch, Gaslaan
ma----wo------ Zuidhage, Overbosch
ma----wo------ Zuidhage, Overbosch
ma----wo-do--- Zlidhage, Overbosch, Blinkerd
ma----wo-do--- Zttidhage, Overbosch, Blinkerd
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WE DSTRIJ DPBOGRAM TIA IIAAGSE KORFBAL.
WEEK'DAGBI.AD HET BI1{ilE1{HOFCUP'

Donderdag 13 november, sporthal de Blinkerd:
aanvang poule wedstrijd scheidsrechter
19.00 B VES/ALO Hans Pouw
19.48 B KVS/Raven Wout Jensen

zaalcommissaris
19.00-21.00 KYS
2t.00-23.00
ReadyMaandag I0 nov'ember, sporthal Zuidhage:

aanvang poule wedstrijd
19.00 D Kwiek/GKV

scheidsrechter
Leo van Huët

zaalcommissaris
19.00-21.00
Kwiek

2t.00-23.00
Achilles

zaalcommissaris

19.,00-20.30

Dubbel Zes
20.30-22.10 GKV

20.36 D
2r.24 A
22.12 B

Dubbel ZeslGKVHans Pouw
Die Haghe/ReadyHuub van Cann
VES/KVS Leo van Huët

19.48 D

20.36 C

21.24 A
22.12 D

20.36 B
21.24 A
22.12

19.48 D
20.36 A
21.24 C

Achilles/
Dubbel Zes

Olympiaan/
Hou Stand
Ready/HSV
Kwiek/Achilles

Wout Jensen

Hans Pouw
Wout Jensen
Leo van Huët

Vrijdag 14 november, sporthal Gaslaan:
aanvang poule" wedstrijd scheidsreclrterzaalcommissaris
19.00 C HKV/Hou Stand Ton v.d. Laaken 19.00-21.00 ALO

ALO/Raven Huub van Cann
Die Haghe/Pams Theo v.d. Linde
vrij 4,

Zaterdag 15 november, sporthal Steenwijklaan:
aanvang poule wedstrijd scheidsrechter

16.30-17 .15 nr I poule A/nr.1 poule D ( I ) Cor Bak$:r
a

17.30-18.15 nr.l poule B/nr.l poule C (2) Ton v.d. Laaken

Theo v.d. Linde 21.00.23.00 VES
Ton v.d. Laaken
Cor Bakker
Ton Trumpi

zaalcommissaris

Regelings-

commissie
Regelings-

commissie

t9.48

20.36

21.24

22.12

C

B
B
A

Ons Eibernest/
Olympiaan
KVSiALO
VES/Raven
HSV/Pams

Dinsdag 11 november, sporthal Steenwijklaan:
aanvang poule wedstrijd scheidsrechter zaalcommissaris
19.00 A Die Haghe/HSV Huub van Cann 19.00-21.00 HKV
19.48 C HKV/Ons

Eibernest Theo v.d. Linde 21.00-23.00
Die Haghe

lt

A
Woensdag 12 november, sporthal Overbosch:
aanvang poule wedstrijd scheidsrechter
19.00 D J(wiek/Dubbel

&es Cor Bakker

PAUZE

aanYang

19.30-20. 15

20.30-21.15

wedstrijd
Verliezer I lYerliezer 2
Winnaar Zlwinnaar I

scheidsrechter
Ton Trumpi
Leo van HuètAchilles/GKV

Pams/Ready
Ons Eibernest/
Hou Stand
HKV/Olympiaan

Ton Trumpi
Ton v.d. Laaken

Ton Trumpi
Cor Bakker

OPTREDEN HAAGSE
GYMNASTIEKYERENIGING'DONÀR'
met demonstratie trampolinespringen

21,30 uur
22.15 :ul'tr

prijsuitreiking
aanvang social evening

22.12 C
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scoortop qpofigdxed

D at vindt Rank Werkman (Sportredactie)van
zijn kant. Sportverslaggeving, vooral ook voor
amateurs, kij$ ruime aandacht in

Het Binnenhof. En daar werh hrj dagelijls met plezier
aan. Aan een regionale krant met een duidelijke signatuur:
gemaah vanuit een christelijke levensvisie.

Nooit sensationeel, maarwel kitisch en godegen.

Spreeh zo'n maniervan berichtgeving u aan?

Bel voor een gratis proefabonnement 070 - 190885.
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