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van allure

Wordt de strijd
om de BinnenhofCup een traditie?

Zoals vorig jaar al tijdens de eerste editie
van het korfbaltoernooi om de dagblad

Dt jaar niet alleen in Den H aag, maar
gezien het eclatante succes van vorig

Korfbaltoernooi is

nu'n evenement

jaar, nu ook in de regio het
zaalkorÍbaltoernooi om "De Dagblad
Het Binnenhofcup". Dit jaar is het
toernooi in de week van 9 tot en met 14
november 1987.

Het Binnenhof-beker kon wordenvastgesteld, is het nieuwe evenement
dermate aangeslagen dat dit jaar de
tweede aflevering wordt gehóuden in
een nog ambitieuzer opzet.

.,
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Nadat de premiere in 1986 korfballend
(groot) Den Haag al enthousiasthad
gemaakt, komen nu niet minder dan32
ploegen uit heel Rijndelfland aan de
start. Een succes voor de
initiatiefnemers van deze afdeling van
het Koninklijk Nederlands t<orf6al
Verbond en tevens voor onze kant, die
zichvoigjaargraag verbond aan dít
toernooi. Niet alleen omdat dagblad Het
Binnenhofde regionale spo.t eón *a.m
hart toedraagt, maar zeker ook door het
ryi1qt korfbal bij uitstek een sport is die
zich kan verheugen in een grotè

populariteit, immen bij zoíel vrouwen
alsmannen.
Nu al

is

gebleken dat niet alleen Den

Haag, maarook de wijde omféuing uan
rpd, waar ons dagblad zijn residentie
9e
heelt, er een sportevenement van allure

bij heeft. Waarvan daeblad Het
Binnenhof gedurendàhet hele

Zoals de heer J.J. Hallewas, directeur/
hoofdredacteur van Dagblad Het

Binnenhof al aangaf in zijn voorwoord
vorigjaar, is Den Haag en omgeving een
belangrijk en voor het publiek een
interessant sportevenement rijker.
evenement op gepaste wrjzemet
publicitaire ondersteuning blijk zal
geven.

Ik wens alle deelnemers, oÍficials en
toeschouwers een plezierig toernooi toe.
J.J. Hallewas

Directeur-hoofdredacteur
Dagblad Het Binnenhof

Aan ons korfballers is dan ook de taak er
voor te zorgen dat deze
korfbalhappening niet alleen
aantrekkelijk en interessant is als
publiekstrekker, maar ook interessant
om een traditie te worden.
Hiermee tonen wij onze dank voor de
publiciteit die Dagblad Het Binnenhof
ons geeft.

De poule-indeling staat in iedergeval
borg voor vele smaakmakende
wedstrijden, die veel spanning en
korfbalplezier kunnen opleveren,
temeer omdat er dit jaar nu ook
geldprijzen te verdienen zijn.
Ik vermoed dat de sporthal
Steenwijklaan, alwaar de finales worden
gespeeld opzaterdag 14 november a.s. te

klein zal zijn om al het publiek te
kunnen bergen.
De Regelingscommissie zal hieraan haar
handen vol h€bben, maar gezien de
samenstelling, zal niet alleen tijdens de
finales, maar ook gedurende de gehele
korÍbalweek, de organisati e af zijn.
Veel succes voor allen, spelers,
supporters, Regelingscommissie en last
but not least Dagblad Het Binnenhofin
de zaalkorÍbalweek van 9 tot en met 14

november 1987.
J.H. vanNierop
Voozitter Afdeling Rij ndelfl and

KNI§/
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Poule-indeling

Het spel en de
knikkers

Poule

Bij de introductie van de Binnenhofcup
1986 waren de plannen in principe
grootserdan alleen een evenement
bestemd voor Den Haag.
Het woord was aan de korfballers of er
in 1987 een uitgebreidere editie in zou
zitten. En het antwoord op die uitdaglng
hebben zij nadrukkelijk gegeven: goede
wedstdden, veel publieke belangstelling

in actie tegenvoorhen

en enthousiaste reacties.
Het nakomen van de toezegging het
evenement uit te breiden was voor

succesvol evenement van te maken. De

onbekende
staqdaardteams, dié wellicht tot een
ongekende en verrassende prestatie in
staat zijn, ook de streekderbies zullen
voor de nodige emoties zorgen.

Wij van

moeilijk. De Dagblad Het

Dit korfbalevenement mag er zijn, is
volwassener geworden en zal publicitair

Poule 3

!

door 32 ploegen in tien sporthallen.
En naar wij stellig hopen tot veel

Poule 4

Poule 5

Voorst (Het Binnenhof), Jan de Haas,

Dory Triep, Ester van

Dick Kiers (Het Binnenhof), Henk
Reuten, Ron Siemeren Ronaldv.d.
Spiegel.

Overgangsklasse
3e klasse distr.
2e klasse distr.
le klasse afd.

HKV (Den Haag)

Kwiek (Den Haag)

YEO (Yoorburg)

le klasse afd.

OÍergangsklasse
le klasse afd.
3e klasse distr.
3e klasse distr.
Overgangsklasse
le klasse afd.

le kla$e distr.
le klasse afd.

KvR (Rijswijk)

Overgangsklasse
le klasse afd.
le klasse distr.
2e klasse distr.

Poule 7

PAMS (Den Haag)
Phoenix (Zoetermeer)
ALO (Den Haag)
GKV (Den Haag)

Overgangsklasse
2e klasse distr.
3e klasse distr.
le klasse afd.

Poule 8

KVS (Scheveningen)

Hoofdklasse
le klasse distr.
3e klasse distr.

kden Regelingscommisie
Suze Hogendam,

De Haghe (Den Haag)

ODS (Rijswijk)
Achilles (Den Haag)

íl

Bleef de Cup-koorts vorig jaar beperkt
tot de Haagse sporthallen , drt jaar zal
zeker ook de regio geinfecteerd worden.
Niet.alleen komen de topploegen daar

Hoofdklasse
3e klasse distr.
2e klasse distr.

Dubbel Zes (Den Haag)
Ready (Den Haag)
Yalto (De Lier)

!

Charles van derMee
Voozitter Regelingscommissie

Fortuna (Delft)
Dijkvogels (Maasdijk)
Excelsior (Delft)
Hoekse SV (Hoek van Holland)

SEV (kidschendam)
Avanti (Pijnacker)
DES (Delft)

Bijzonder veel kijkplezier en succes

De poule-indeling, bij loting vastgesteld,
geeft garantie voor veel interessante
wedstrijden. Niets staat immers vast,
verrassingen zullen er ongefwijfeld zijn
en dat maakt het juist zo interessant.

Overgangsklasse
2e klasse distr.
3e klasse distr.
2e klasse distr.

De Meervogels (Zoetermeer)
De Raven (Den Haag)

Poule 6
gewenst

VES (Den Haag)

Hou Stand (Den Haag)

genoegen van spelers, coaches,
scheidsrechters en, niet in de laatste
plaats, toeschouwers.

veel aandacht krijgen van de

sportredactie van Dagblad Het
Binnenhof.

Poule 2

de regelingscommissie hebben

daadwerkelijke strijd om de Dagblad
Het Binnenhofcup 1987 echter zal
worden gestreden gedurende zes dagen,

Klasse

Olympiaan (Den Haag)
DKC (Delft)
ODO (Maasland)

de voorbereidingen getroffen en getracht
de voorwaarden te scheppen om er een

DagbladHet Binnenhofdan ook niet
Binnenhofcup komt in I 987 in de regio

I

Deelnemende vereniging

Ons Eibernest (Den Haag)
ONDO ('s-Gravenzande)
HSV (Den Haag)

le klasse afd.

!t

Wed$rij dprogramma BinnenhoËCup

Tijd

Poule Wedshijd

l98l
Trjd

Scheidsrechter

commissaris

C. Bakker
M. v. Cann

Raven

Donderdag 12 november: De Blinkerrl (Den Haag)
19.00 uur
Die Haghe - Raven
19.48 uur
Fortuna - Hoekse SV
20.36 uur
YEO-ODS

C. Bak'ker

VES

Maandag 9 november: Zuidhaghe (Den Haag)

uur 8 KVS - HSV
uur 3 Raven - Hou Stand
20.36 uur 5
Kwiek - Dubbel Zes
2l.24uur 1.S
- Olympiaan
22.12 uur 3
Meervogels - Die Haghe
19.00
19.48

Maandag 9 november: Hofstede (Maasland)
19.00
ONDO - Ons Eibernest
19.48
Hoekse SY - Excelsior
20.36
Dijkvogels - Fortuna

uur
uur
uur
2l.24ux

8
2
2
I
22.l2uur 5
Dindag

3
3
4
8
22.l2ulur 7
Dindag

S. de Bes

oDo

R. Yerdonk

T. v.d. Laaken

ODO-DKC
Valto-Ready

R. Verdonk

(Den Haag)
Die Haghe - Hou Stand

H.v.Vloten

Raven - Meervogels
HKV - Avanti
Ons Eibernest- HSY

PAMS-GKY
Fortunahal (Delft)
Fortuna - Excelsior
VEO - KVR
DKC - VES

uur 2
uur 6
20.36 uur I
2l.24uiur 4
22J2wr 7

HKV
PAMS

DES-SEY

Phoenix-AlO

S. de Bes

Woendag 1l november: Overbosch (Den Haag)
19.00 uur
GKV - Phoenix
19.48 uur
Olympiaan - DKC
20.36 uur
HSV - ONDO
21.24 aur
Achilles - YEO

22.12alr

7
I
8
6
4

SEV -

ffrV

Woendag l l november: De Schilp (Rijs\ujk)
21.00
Avanti - DES veld 2
21.00
ALO - PAMS veld I

uur 4
uur 7
21.48 uur 6

ODS - KYR

Fortuna

S. de Bes

T. Trumpi
A. lalleman

GKY

A.v.Dalen
W. Jense
T.v.d.Linde
W. Jense
T.v.d. Linde

HSY

S. de Bes

KVR

A. lalleman
H. Pouw

uur
uur
20.36 uur
21.24 wtr
19.00
19.48

Yrijdag

4"
2
5
6
I

Scheidsrechter

commissaris

A.v.Dalen

KVS

H.v.Moten

KYS.ONDO

R. Verdonk
A.v.Dalen

Ready - Kwiek

H.v.Moten

Achilles - KVR
ODO - Olympiaan
(Den Haag)
Ready - Dubbel Zes
ODS - Achilles

A. lalleman

Avanti

C. Bakker

A. Lalleman
C. Bakker

T. Trumpi

13 november: Gaslaan

22.12:uiur

H.v.Yloten
H. Pouw

3
2
6
8
5

Donderdag 12 november: Steinbach (Pijnacku)
19.00 uur
Avanti - SEV
19.48 uur
Excelsior - Djkvogels
20.36 uur
Valto - Dubbel Zes

Vrijdag

H. Pouw

T. Trumpi

2l.24wr

21.24wr
22.12uur

S. de Bes

A.v.Dalen

Poule Wedstrijd

22.12u;ur

10 november:

19.00
19.48

4

L.v.Huèt
M. v. Cann

10 november: Steenwijklaan

uur
uur
20.36 uur
2l.24ux
19.00
19.48

Zaal-

7,Ml-

5
6
7
I
7

ALO - GKY
KVS - Ons Eibernest
PAMS-Phoenix

13 november: Vreeburch (De

uur
uur
20.36 uur
2l.24wr
22.12 uur
19.00
19.48

3
4
5
I
2

HKV

Valto - Kwiek

ODO-YES
Dijkvogels - Hoekse SV

Zgtgrdag 14 november: Steenwijklaan (Den Haag)
15.00
Nr.l poule I - Nq.l poule 2
15.48
Nr.l poule 3 - Nr.l.poule 4
16.36
Nr.l poule 5 - Nr.l poule 6
17 .24
Nr.l poule 7 - Nr.l poule 8
18.12
WinnaarA - WinnaarB
19.00
Winnaar C - Winnaar D
19.48 - 21.00 uur Pauze
21.00
Verliezer E - Yerliezer F
22.00
Wnnaar E - Winnaar F

uur
uur
uur
utr
uur
uur
uur
uur

A
B
C
D
E
F
G
H

Dubbel Zes

ALO

L.v.Huèt
H. v. Cann

Lier)

Hou Stand - Meervogels
DES -

H. Pouw
L.v.Huët
H. v. Cann

T. v.d. Laaken
W. Jensg/
T. v.d. Linde
T. v.d. laaken
W. Jense

H. v. Cann
C. Bakker

H. Pouw
H.v.Vloten
W. Jense

T.v.d.Iaaken
A.v.Dalen

L.v.Huët

Valto

Wed$rijdreglement Binnenhof-Cup

I9g7

1. P. wedstrijden worden gesp^ee-lq vorgens de ofÍiciële spelregels IKF.
2. De wedstrijdduur-bedraagt 2x20 miiuten met maximaal 5 minuten
rust
m.u.v. de kleine finale en Íinare welke 2x25 minuten lang zijn.
3. Bij aanvang van elke wedstrijd bepaalt oe winnaar vàn d.Ë; weke crub
ars
thuisspelend wordt aangemerkt.
4. De nummers I uit.poule I t/m 8 plaatsen zich voor de kwartÍinales
op
zaterdag 14 november.

5. Nugqer_l uit poule I speelt in de kwartfinales tegen de nummer I uit
poule 2. Idem voor poule 3 en 4,5 en 6, 7 en g.
6. Bij
aantal wedstrijdpunten ií depoule is het doelsaldo doorslaggevend.
-gelijk
-Is dit ook eglijt, dan is het doelgemidoetae ueparenaóoelgemidàËtde
wordt bepaald door het aantal tegendoelpunten te aeten aoàr het aantal
doelpunten)..Is dit ooligelijk, dan bepaalt loting de ptaais-ing"
^7. qïcoglge
Bij gelijke stand in de kwartfinaleioi zaterdagïóià* .."aireci na
de"
ygdstrijd strafivorpen genomen. (Iedere speler-l strafuom).
^ Bij-gelijke. stand in de halve finaies
8.
en Íinale *orat .àrrtix5 minuten
verlengd; is hierna de stalg_ nog gelijk dan volgen straf*orpen.
^ Indien beide clubs een. gelijk.oinaginoge geti:Ë
9.
ci"utostur'À rr.uu.r, is de
eerstgenoemde verenigrng in het wedstrijàfrogramma verplicht
haar
kostuum

in voldoende mate te wijzigen.

10. Protesten worden niet aanvaard.
wordt geen tijd bijgetrokken voor ploegen die te laat verschijnen.
11. F.
12. rn gevallen waarin dif reglement nietïooÉiet besriiràe *ààrt
irtor.iane.
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I§fS wil titel
prolongeren

Voor de Korfbal Verenigng
Scheveningen

[§fS)

verliep het eerste

toernooi om de Binnenhof Cup uiterst
succesvol. In de Íinale werd Die Haghe
vorig jaar weliswaar slechts krap, maar
toch (met 8-7) verslagen.
Fiet Alblas, de opvolger van Johan
Sanderse als trainer/coach, wil die titel
gaarne prolongeren. ,,We hadden ook

uitnodigrngen voor sterker bezette
toernooien, maar geven er duidelijk de
voorkeur aan hier in Den Haag te
blijven. Mede voor de gezelligheid, want
je kent natuurlijk heel veel mensen.
Tegen wie je bijvoorbeeld in de junioren
hebt gespeeld, daarna misschien wat uit
het oog bent verloren en nu opeens weer
als tegenstander tegen komt en je dan de
vorderingen al of niet kunt zien. Maar
natuurlijk ook voor de wedstrijden,
want in de poule moeten we eerst nog
maÍu van Ons Eibernest zien te

winnen",
I§/S begint

een week na dit toernooi
aan de hoofdklasse-competitie.,,Met
een hele jonge ploeg", aldus Alblas die
na vorig seizoen met zijn collega-

routiniers Bram Rog (nu trainer van Die
Haghe), Dick van fukel en Hans van
&.

der Plas aÍhaakte. ,,De jeugd mag het nu
overnemen en bewijzen dat ze het

aankunnen. Ik heb er alle vertrouwen
in. Met spelers als Geert-Jan
Djkhuizen, Erik Dam, Antoine Nadorp
en niet te vergeten Mariëlle Jongman
hebben we nqgal wat talent in huis, de
overigen moeten het dan vooral van
hard werken hebben".

Deelnemen
belangrijker dan
winnen voor De
Raven
De Raven huldigt deze week de
,,olympische" gedachte dat deelnemen
belangrijker is dan winnen. Illusies op
een eventueel succes maakt de op papier
zwakste van de in totaal 32 deelnemers
zich allerminst, een gezonde dosis
zelÍkennis misstaat immers nooit. Yorig

jaar kreeg de getuige de clubnaam in de
passende kleuren zwart-wit spelende
Haagse ploeg ook al een drietal
nederlagen te slikken (crjfers noemen
zou nu onaardig zijn), maarbij de
nieuwe oproep tot inschrijving werd
geen momentgeaarzeld,De Raven is er

weerbij.
,,Een hele eer om eens tegen een ploeg
als Die Haghe te mogen spelen", aldus
de al elfjaar in het eerste team spelende

A

De sporthal aan de Steenwijklaan was' voor de finale tot de laatste plaats bezet
Zoals trouwens het gehele toernooi in 1986 veel sfeer kende.
verhalen over, ja", vertelt Breeschoten
die de korÍbal-lieÍhebbers in de Haagse
regio ook nog even op ,,z7jn" vereniging

wil attenderen. ,,We hebben een groot
jeugdprobleem, nieuwe leden zijn altijd
van hafte welkom, zeker alszegraag
recreatief bezig willen zij n".

penningmeester Jeroen Breeschoten die
met z'n teamgenoten voorts op Hou
Stand en De Meervogels stuit. ,,En voor
zoveel publiek, dat zijn we natuurlijk
ook niet bepaald gewend". In november
1986 moedigde het publiek in de
sporthal Gaslaan de undefdog in de
wedstrijd tegen VES hartstochtelijk aan.
Topscorer Leo van Toor werd daarbij
zelfs in het Oranje-shirt geschreeuwd.
,,[k was daar helaas niet bij, maar ik
hoor er nu nog steeds heel enthousiaste

Achilles in de aanval tegen Kwiek in een

bezette sporthal

HetBinnenhof
scoort op sportgebied

D

vindt Rank Werkman
zijn kant.
at

vooral

van
v00r

Bel voor een gratis proefabonnement: 070 - 190885.
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