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De strijd om de
dagblad Het
Binnenhof Cup is

Dagblad
Het Binnenhof
volgt toernooi op
de voet

Het korfbaltoernooi om de dagblad

met onze kant, toont
opmeuw aan

korÍbal leeft.

Nadat vorig jaar het evenement al was
uiteesroeidtbt een volwassen toernooi,
waàràan alle clubs uit onze regio
deelnamen, is er dit jaar sprake van
een nog wat verder verbrede opzet. Er wordt i-n nog meer sporthallen gespeeld
dan tijdens de tweede editie, hetgeen
beteként dat er nog meer Publiek
betrokken kan zijn bij het
korÍbalgebeuren, waarvan al eerder
werd vàstgesteld dat het voorziet in een
behoefte.

Dagblad Het Binnenhof is met deze
ontíikkeling zeer content en prijst zich
eelukkig aaíhet toernooi een steentje
íe kunnén bijdragen. Als regionale
krant met veel aandacht voor het
lokale sportgebeuren, heeft onze krant
korfbal altijd al ruimschoots aan haar
trekken laten komen. Deze
korÍbalweek, waarÍnee Suthoff Pers als
uitgeefster van ook onze kant zich

een traditie.

Vorig jaar stelde mijn voorganger Jaap
van Nierop de vraag of de strijd om de
dagblad Het Binnenhof Cup een
traditie zou worden. Nu de tweede
editie wederom een succes is geweest,
mogen we aan de vooravond van het
derde toernooi om de dagblad Het
Binnenhof Cup bijna van een traditie
gaan spreken. Wat ons betreft, moet
dit evenement op de agenda blijven
staan. Per slot van rekening is (groot)Den Haag altijd een belangrijk korÍbalgeweest en zij verdient een
bolwerk
eeÍ
genoegen
verbonden
aan
heeft
met
evenement van dit kaliber.
bepaàlde tak van sport, bewijst dat
eens te meer.

Deze week zal opnieuw, dat is mijn
stellige overtuiging, blijken dat het
korfbaltoernooi om de dagblad Het
Binnenhof Cup aanslaat bij spelers en
publiek. Onze kant zal dat publicitair
op gepaste wijze ondersteunen,

waarvan u dagelijks kennis kunt
nemen.
J.J. Hallewas

Directeur-hoofdrtdacteur
Dagblad Het Binnenhof

Aan de 32 deelnemea6s yslsnigingen
wederom de taak om er een geweldige
korfbal-happening van te maken. Iktwjfel er niet aan of dat zal lukken,
aangezien de poule-indeling ook in de
voorronden interessante wedstrijden
belooft.
Het toernooi begint op maandag 7
november, terwijl de halve finales en
de flrnale op zaterdag 12 november
worden gespeeld in de sporthal
Steenwijklaan.

Ik wens alle deelnemsads yglsnigingen
veel succes toe, dank de

regelingscommissie voor al haar werk
en hoop dat de samenwerking in deze
met dagblad Het Binnenhof nog jaren
mag voortduren.

Rob Meijer
voorzitter afdeling Rijndelfl and

KNKV

DIEHAGHE:

Poule-indeling

is driemaal
Deelnemende vereniging

Klasse

HKV (Den

Valto (De Lier)

Overgangsklasse
2e klasse district
2e klasse district
le klasse afdeling

Poule 2

VEO (Voorburg)
PAMS (Den Haag)
HSV (Den Haag)
ODS (Rijswijk)

Overgangsklasse
le klasse district
3e klasse district
3e klasse district

Poule 3

YES (Den Haag)

Overgangsklasse
3e klasse district
3e klasse district
le klasse afdeling

Poule

1

Haag)

Excelsior (Delft)

KVR (Rijswijk)

ONDO ('s-Gravenzande)
Phoenix (Zoetermeer)
Hoekse SV (Hoek van Holland)
Poule 4

KYS (Scheveningen)
DES (Delft)
Dubbel Zes (Den Haag)
De Raven (Den Haag)

Poule 5

Fortuna (Delft)
ODO (Maasland)

Overgangsklasse
3e klasse district
1e klasse afdeling
le klasse afdeling

Hoofdklasse

Dijkvogels (Maasdijk)

le klasse district
3e klasse district
3e klasse district

Poule 6

Achilles (Den Haae)
Kwiek (Den Haag)
ALO (Den Haag)
Olympiaan (Den Haag)

Overgangsklasse
le klasse district
2e llasse district
2e klasse district

Poule 7

Die Haghe (Den Haag)

Hoofdklasse

De Meervogels (Zoetermeer)
GKV (Den Haag)
Hou Stand (Den Haag)

le klasse district
3e klasse district
3e klasse district

Ready (Den Haag)
Ons Eibernest (Den Haag)

le klasse district
le klasse district
3e klasse district
3e klasse district

Avanti (Pijnacker)

Poule 8

DKC
SEV

scheepsrecht?
Tweemaal reeds drong het zaalkorÍbalachttal van Die Haghe door tot de
Íinale van de strijd om de dagblad Het
BinnenhofCup. Twee keer echïer ook
moesten de traditioneel in het geelzwart gestoken Kanaries met de
troostprijs genoegen nemen. Bij de
première van het evenement, anno
1986, bleek KVS net iets te sterk, vorig

jaar ging VEO met de hoogste eer
strijken.

Onder het motto, dat driemaal nog
altijd scheepsrecht is, probeeÍ Die
Haghe straks dan eindelijk wel de
wisselbeker in de wacht te slepen.
Aanvoerder Ruud Korporaal: ,,Want
tja, als je eenmaal in de finale zit, wil
je natuurlijk die eerste prijs pakken
ook. Daarom waren we die laatste twee
keer toch wel behoorlijk teleurgesteld.
De sfeer in onze ploeg is nu dan ook
dusdanig dat we het toernooi voor de
volle honderd procent serieus zullen
benaderen. Nu moet het dan maar
eens gaan gebeuren, daar zijn we echt
op gebrand".
Ondanks het ontbreken van de
,,Íinishing touch" in de Íinales heeft

Ruud Korporaal de afgelopen twee

toernooien als ,,vooral heel gezellig"
ervaren. ,,Het is namelijk best leuk om
ook eens tegen mensen te spelen die je
normaal gesproken nooit tegen komt.
Natuurlijk is dan soms van enige
tegenstand weinig of geen sprake, maar

dat heeft voor ons toch best ook z'n
voordelige kanten, hoor. Ja, soms
wordt het 22-l ofzo, nou en,je kunt
dan lekker vnjuit spelen, eens wat
uitproberen en dat kan met het oog op
de nieuwe competitie nooit kwaad. Ik
zou het zelfs een ideale wijze van
voorbereiding willen noemen".
Samen met het Delftse Fortuna is Die
Haghe de enige regiovertegenwoordiger in de hoogste
KNKV-afdeling, zijnde de hoofdklasse.
Ruud Korporaal: ,,En adel verplicht,
ja, maar als we reeds in een vroeg

stadium, bijvoorbeeld in de
kwartfinales, tegen een hele vette kluif
als Fortuna moeten spelen, dan zal
toch één van die twee toppers moeten
afvallen. Mits Fortuna althans met de
eerste ploeg speelt. Vorig jaar speelden
ze het hele toernooi met hun tweede
team, maar daar kwamen ze ook nog
heel ver mee, dus..".
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TijdPouleWerlstrijdScheidsrechtercommissaris
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OVERBOSCH (Den Haag)
DubbelZes-DE§
A. van Dalen
KVS-Raven

PAMS-HSV
GKV-Hou Stand
Kwiek-Achilles

2
7
6

Woensdag 9 november,
19.00 uur
5
19.48 uur
J

OLYMPUS

20.36 uur

J
7

VES-Hoekse

I

KVR-Vilto

1

2l.24 tur
22J2 tur
O,pySerdag

Donderdag

P. Lievaart

-ONDO

GKV

Phoenix

H. Pouw
C. v.d. Mee

Meervogels-Die Haehe

3
4
6
2
3

l0

uur 5
uur 7
20.36 uur 4
19.00
19.48

Vrijdas

'ortuna

HSV

L. van Huët
T. v.d. Laaken

Meervogels

I 0 n ov em b er : D E B LI N KE kD (S chev en ingen)

uur
uur
20.36 uur
2l.24ux
22J2 uur
19.00
19.48

M. van Cann
W. Jense
M. Vlastuin
T. Trumpi
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nr I Poule 5 - nr I Poule 6 H. pouw
nr 1 Poule 7 - nr lPoule 8 W. Jense

Hou Stand
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Succes smaakt

PHOENIX:

fiaaÍ meer v00r
titelverdediger

prettige
herinneringen
aanvrijdag de
dertiende
Phoenix bewaart prettige herinneringen
aan wijdag de dertiende november
1987. Die datum bracht de

Zoetermeerse korfballers geenszins
ongeluk. In de sporthal aan de Gaslaan
zgrgde Phoenix voor de grootste stunt
uit de voorronden door het geplaatste
PAMS uit het toernooi te stoten.
,,Ja, dat waren nog eens mooie tijden",
aldus Ricardo Goedhart. de aanvoerder

die met twee treffers een reeël aandeel
in de verrassende overwinning (6-4)
had. ,,Dingen die je toch altrjd

bijblijven. Al zijn de echte dètails me
inmiddels wel ontschoten". Maar, na

enig nadenken, begint het toch weer te
dagen: ,,O ja, we stonden op een
gegeven moment met 4-l achter en de
meeste toeschouwers zochten de
kantine op, het leek immers een heel
eenzijdig gebeuren te gaan worden,
met een score in de tien of elf of zo".
Naarmate evenwel bii het alom
favoriet geachte PAMS de concentratie
verslapte, kwam Phoenix beter in de
wedstrijd. ,,Het werd 4-2,het werd 4-3
en de mensen kwamen plotseling één
voor één weer terug op de tribunes.
Nou, en met het toenemen van de
sfeer gingen wij steeds beter spelen hè.

VEO

Bii 4-4 zathet weer helemaal vol,
grandioos". De positieve dadendrang
mocht in de navolgende zaalkorfbal-competitie overigens niet baten.
Phoenix degradeerde net zo hard weer
uit de hveede klasse van het district als
het daarvoor erin was gekomen. ,,Maar
die mooie ervaring van het toernóoi
om de dagblad Het Binnenhof Cup
kon niemand ons meer afnemen",
aldus Goedhart, die de volgende
(zater)dag in de kwartfinalés onder de
steun van veel uit Zoetermeer
meegereisde supporters eervol met 4-3
ten onder ging tegen KVS.
Veel is Phoenix er straks aan gelegen
opnieuw voor een stunt te kunnen
zorgen. In poule 4lukt VES nu de te
kloppen ploeg. Goedhart: ,,Tja, wie
weet. Maar als ik dat nu ga
aankondigen, zou al van geen
verrassing meer sprake kunnen zijn,
dus we zien wel". Het kante-artikel
over de sensationele zege op PAMS
heeft vier maanden lang het clubhuis
van Phoenix opgesierd. ,,Al die

positieve publiciteit was natuurlijk
meegenomen, het kwam de
geze,lligheid binnen onze vereniging, en
dat is en blijft het belangrijkste, zeói
ten goede".

,,VEO verrassend sterkste in
slijtageslag". Die kop prijkte vorig jaar
november boven het verslag vàn een
inderdaad kachtenslopende fi naledag
van het zaalkorfbaltoernooi om de
dagblad Het Binnenhof Cup anno
1987. Drie volledige wedstrijden op
één dag bleek voor menigeen wat al te
veel van het goede en de vermoeidheid
sloeg in de sfeervolle sporthal

Steenwijklaan dan ook onverbiddelijk
toe. VEO toonde uiteindelijk aan over
de langste adem te beschikken en won
in een enerverende finale met 9-8 van
Die Haghe.

,,En toen was alle vermoeidheid

prompt voor heel eventjes vergeten",
weet Arnold Jongenburger nog als de
dag van gisteren. ,,1jonge, wat waren
we toen blij, zeg, wat een grandioze
happening. Die vreugde was er vooral

ook omdat het eigenlijk wij
onverwachts kwam. VEO gold immers
niet als de uitgesproken favoriet. En
dan op zo'n manier winnen, ja, om
nooit meer te vergeten. We hebben het
er binnen onze vereniging dan ook nog
regelmatig over gehad. Het was dan
ook het allermooiste wat we vorig
seizoen hebben meegemaakt".
De hosanna-stemming duurde nog een
aantal weken voort. ,,In de eerste helft
van de zaal-competitie hebben we

practisch alles gewonnen. Maar helaas
heeft VEO nu eenmaal de naam zulke
successen niet altijd aan evenveel
continurteit te kunnen koppelen.
Schitterende momenten worden
regelmatig gevolgd door heel wat

minder sterke prestaties. Met ditmaal
in de trveede helft nog
vrijwel onderaan de ranglijst terecht
zijn gekomen en zelfs nog even in
als gevolg dat we

degradatienood hebben verkeerd".

VEO wist zich tenslotte ternauwernood
in de overgangsklasse te handhaven en
straalt nu, verpersoonlijkt door
aanvoerder Arnold Jongenburger, weer
alle vertrouwen in de toekomst uit.
Daarbij heeft de lange korÍballer,
werkzaam als fysiotherapeut bij het
Zeehospitium, opnieuw z'n zinnen
gezet op een goede prestatie in de nu
volgende editie van de strijd om de
dagblad Het Binnenhof Cup. ,,We
zitten in één voorronde-poule met
onder meer PAMS, dat moet normaal
gesproken wel te doen zijn. Hoe het
daarna verder zal gaan, moet de
toekomst maar uitwijzen. We zijn
ervan overtuigd dat het een zware klus
zal worden, maar we zullen er in elk
geval alles aan doen om het succes van
vorig jaar te herhalen. Want inderdaad,
succes smaakt naar meer".

We d strij dre gl e m
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om de dagblad HET BII.{NENHOF-CUP 1988.

l.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de ofliciele spelregels, behoudens
het beneden bepaalde.
bedraagÍ 2 x 20 minuten met maximaal 5 minuten rust
m.u.v. de kleine Íinale en grote finale welke 2 x 25 minuten lang zijn.
Bij aanvang van elke wedstrijd bepaalt de winnaar van de toss welke club als
thuisspelend wordt aangemerkÍ.
De nummers I uit poulè 1 t/m 8 plaatsen zich voor de kwartfinales op

2. De wedstrijdduur
3.

4.

vrijdag

ll november 1988.

speelt in de kwartfinales tegen de nummer I uit
poule 2. Idem voorpoule 3 en 4, 5 en 6,7 en 8.
Brj gelijk aantal wedstrijdpunten in de poule is het doelsaldo doorslaggevend.
Is dit ook gelijk, dan is het doelgemiddelde bepalend (het doelgemiddelde
wordt berekend door het aantal tegendoelpunten te delen door het aantal
gescoorde doelpunten). Is dit ook gelijk, dan bepaalt loting de plaatsing.
Brj gelijke stand in de kwartfinales op wijdag worden er direct na de
wedstrijd strafworpen genomen, volgens de regels van het KNKV voor

5. Nummer I uit poule I

6.
7.

beslissingswedstrij den.

8. Bij gelijke stand in de halve,

kleine en grote Íinales wordt eerst 2 x 5
minuten verlengd; is hierna de stand nog gelijk dan volgen strafivorpen,
volgens de regels van het KNKV voor beslissingswedstrijden.
9. Indien beide ólubs een gelijk of nagenoeg gelijk clubkostuum hebben, is de
in het wedstrijdprogramma als tweede genoemde club verplicht haar
kostuum in voldoende mate te wijzigen.
10. In hallen waar van bondswege niet voor wedstrijdballen gezorgd wordt, is de
in het wedstrijdprogramma als eerste genoemde club verplicht voor een
wedstrijdbal te zorgen.
I 1. Protesten worden niet aanvaard.
12. Er wordt geen tijd bijgetrokken voor ploegen die te laat verschijnen.
13. In gevallen waarin dit reglement niet vooziet beslist de wedstrijdleiding.

Spelmoment uit de (goed bezochte) Jinale van het toernooi om /e dagblad
Het Binnenhof Cup anno 1987 tussen VEO en Die Haghe (in lichte shirts)

Jan Leune, adjunct-hoofdredacÍeur van dagblad Het Binnenhof, reikt de
wisselbeker uit aan VEO's aanvoerder Arnold Jongenburger.

HetBinnenhof
scoort op sportgebied

D

atvindtFrankWerkman
zijnkrant.
amateurs,

Het
aan. Aan een regionale krant met een duidelijke signatuur:
gemaah vanuit een christelijke levensvisie.
Nooit sensationeel, maar wel kritisch en gedegen.
Spreeh zo'n maniervan berichtgevingu aan?

Bel voor een gratis proefabonnemenÍ 070 - 190885.
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