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Korfbaltoernooi
volwassen strijd
Het korÍbaltoernooi om de dagblad Het Bin-
nenhof Cup, zoals dat dezer dagen voor de

vierde keer wordt georganiseerd door de afde-

ling Rijndelfland in samenwerking met onze

krant, heeft haar levensvatbaarheid inmiddels
dubbel en dwars getoond.

Nadat het evenement twee jaar geleden al was

uitgegroeid tot een volwassen toernooi, waar-

aan alle clubs uit onze regio deelnamen,
hoopt de organisatie dat ook dit jaar nog

meer sportlieÍhebbers naar de diverse sport-

hallen zullen trekken.

Dagblad Het Binnenhof is met de ontwikke-
ling van het bekertoernooi zeer tevreden en

prijst zich gelukldg aan de verbreding van het

iegionale korfbal een steentje te kunnen bij-
dragen.

Sport en de

media kunnen niet
zonder elkaar.
Voor de vierde achtereenvolgende keer zal

het zaalkorfbaltoernooi om de dagblad Het
Binnenhof Cup worden gespeeld. Wederom

doen alle 32 verenigingen uit Groot- Den
Haag, Delft en het Westland mee.

De afdeling Rijndelfland van het KNKV is

blij met dit toernooi. Het biedt de mogelijk-
heid om gedurende een week de korfbalsport
extra in de publiciteit te brengen. Hoewel wij
zeker bij dagblad Het Binnenhof niet te kla-
gen hebben, vinden wij - korfballers - dat de

publiciteit over onze sport veelal te gering is.

De afdeling Rijndelfland probeert via persbij-

eenkomsten en persberichten daar wat aan te

doen.
Bu de strijd om de dagblad Het Binnenhof

Titelverdediger
gezellig en knus

Onze krant heeft de sport uit stad en streek

altijd al op de voet gevolgd en levert daarvoor

met de publicitaire begeleiding van dit korf-

baltoernooi dezer dagen opnieuw een bewijs.

J.J. Hallewas
Directeur-hoofdredacteur
Dagblad Het Binnenhof

Cup is het woord echter aan de clubs. Zij
kunnen met attractief korÍbal aantonen, dat

korfbal een sport is waar de media niet om-

heen kunnen
Bij deze wens ik alle verenigingen veel succet

toe, dank de regelingscommisie voor al haa

werk en spreek wederom de wens uit, dat d(

samenwerking in deze met dagblad Het Bin'
nenhof nog vele jaren mag voortduren.
Met u hoop ik op een spectaóulair toernooi.

Rob Meijer
voozitter afdeling Rijndelfland KNKY

Silvia Wijnants durft niet te voorspellen dat
haar ploeg Die Haghe ook dit jaar weer de be-
ker zal binnenslepen, De voormalige speelster
van Ons Eibernest wijst erop dat de titelver-
dediger dit jaar met Achilles en Kwiek wel
een erg sterke poule heeft getroffen. ,,We
moeten eerst maar eens zien te overleven",
aldus Wijnants, die haar ploeg omschrijft als

,,buiig",
Die Haghe stond de afgelopen drie edities van
de bekerstrijd in de finale, maar slaagde er
pas vorig jaar - volgens het principe driemaal
is scheepsrecht - in de felbegeerde Binnen-
hof-bokaal te veroveren. ,,We verloren het
eerste jaar van KYS en daarna YEO. Maar
vorig jaar versloegen we HKY in de Íinale",
rakelt Wijnants, nog steeds enthousiast, op.
Hoewel haar vriend Ruud Korporaal na
twaalf jaar trouwe dien$ dit seizoen vrijwilig
een stapje terug heeft gedaan naar het tweede
team, heeft Silvia Wijnants het bij Die Haghe
nog steeds uitstekend naar haar zin. De 26-
jarige ,,gymjuf', die begint aan haar zede sei-

zoen in het eerste van Die Haghe: ,,Het is een
hele gezellige en knusse ploeg" We moeten het
meer hebben van het collectief dan van de in-
dividuele kwalitieten. We zullen elkaar nooit
laten vallen en daardoor gaat het aljaren uit-
stekend. Die Haghe vormt een goeie ploeg
voor de hoofdklasse. Met ook af en toe eens

lekker slecht spel".

,,De gemiddelde leeftijd van de ploeg is 23 of
24 jnr. De oudste is 27, dus dat zeS, wel ge-

noeg. Met Victor l^edder zit ik nu het langst
in het team. Dat was destijds trouwens een
hele verbetering na twee jaar ellende bij Ons
Eiberne$. In het begin heb ik het daar goed

naar mijn zin gehad, maar op het laatst was

er alleen maar rumoer".
Ten opzichte van vorig seizoen telt Die Ha-
ghe twee nieuwe gezichten. ,,Tim Abbenhuis,
die uitkomt voor de Nederlandse jeugd, is één

van onze aanwinsten", aldus Wijnants. De

strijd om de BinnenhoËbokaal beschouwt ze

als ,,een nuttige voorb€reiding op de zaalcom-
petitie". Maar ook het resultaat is van belang,
ook en met name voor de bokaal-houder.



Poule-indeling HKV past in
rrjtje KVS, VEO,
Die Haghe
"HKV past in het rijtje KVS, VEO en Die
Haghe. Daarbij misstaan wij niet". Yoor aan-

voerder Arvind Ramchandani staat vast dat

overgangsklasser HKV een waardige opvolger
zou zijn van de eerdere winnaars van de Dag-

blad Het Binnenhof Cup.

Ramchandani (22) speelt al zes jaar in het

eerste team van HKV en v/as vorig jaar een

van de spelers die de frnale van Die Haghe
verloor. ,,De entoutage van toen zal ik nooit
vergeten. We kwamen voor rust op een nogal
forse achterstand, maar daarna kwamen we

goed terug. Voor het pubiiek was dat natuur-
lijk fantastisch". Wat de jonge aanvoerder be-

treft gaat HKY dit jaar op herhaling. ,,Als dít
zou kunnen, Als je eenmaal wat verder in het

toernooi komt, gaat het enorm leven. Dat heb

ik vorig jaar wel gemerh. We gaan het nu in
elk geval weer professioneel aanpakken en la-

ten niets aan het toeval ovet",
HKV ontmoet in de voononden Exceisior,
DES en ONDO, op papier niet alte moeilijke
tegenstanders. ,,Maar het ztln voor ons zeker

geen makkies", meent Ramchandani, ,,Tegen
ploegen van een wat minder gamituur gaan

wij ook slechter spelen, Onderschatting hè.

Dat is er maar niet uit te krijgen".
Ramchandani speelt in het jonge team van

Wietse Oele (,,een échte HKV'er") als hoofd-

aanvaller. ,,Maar ik kan eigenlijk alles wel re-

delijk. Als ik een opdracht moet uitvoeren,

stel ik me daar zo goed mogelijk op in. Ik ben

een allround speler", ze$ de aanvoerder van

de overgangsklasser. ,,lk denk dat het trld
wordt dat HKV nu die beker ook eens gaat

winnen, We hebben een hartstikte enthou-
siast team, dat zeker de finale kan halen. Al.

leen, als we daarin maar niet Die Haghe tref-
fen. We hebben het daar altijd ontzettend
moeilijk tegen. Al ben je vooraf natuurlijk
nooit helemiiól kansloos".

Poule I

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Poule 5

Poule 8

Poule 6

Poule 7 HKY Haag)

DES
('s-Gravenzande)

Deelnemende vereniging
PAMS (Den Haag)

Olympiaan (Den Haag)

GKV (Den Haag)
Avanti (Pijnacker)

KVS (Scheveningen)

Hoekse SY (Hoek v.Holland)
Phoenix (Zoetermeer)

KvR (Rijswijk)

Ready (Den Haag)

ODO (Maasland)

DKC (Delft)
Valto (De Lied

Die Haghe (Den Haag)
Kwiek (Den Haag)
Achilles (Den Haag)

ODS (Rijswik)

Fortuna (Delft)
Dubbel Zes (Den Haag)

SEV (hidschendam)
HSV (Den Haag)

VEO (Voorburg)
Dijkvogels (Maasdtjk)

ALO (Den Haag)
De Raven (Den Haag)

Klasse
le klasse landelijk
3e klasse landelijk
3e klasse landelijk
2e klasse landelijk

Overgangsklasse

le klasse afdeling
3e klasse landelijk
2e klasse landelijk

le klasse

le klasse

3e klasse

3e klasse

Overgangsklasse
2e klasse landelijk
le klasse landelijk
le klasse afdeling

Hoofdklasse
le klasse afdeling
3e klasse landelijk
3e klasse landelijk

Overgangsklasse
2e klasse landelijk
3e klasse landelijk
2e klasse afdeling

Overgangsklasse
3e klasse landelijk
3e klasse landelijk
2e klasse landelijk

Overgangsklasse

3e klasse landelijk
le klasse landelijk
le klasse landelijk

Meervogels (Zoetermeer)

Hou Stand (Den Haag)

Ons Eibernest (Den Haag)

VES (Den Haag)



Wedstrijdprogramma van het zaalkorfbaltoerÍh de dagblad Het Binnenhof-Cup 1989

Tijd Poule Wedshijd

Maandag 6 november DE H)FSTEDE (Maasland)

19.00 uur 7

19.48 uur 2

20.36 uur 3

21.24 wr 6

22.12 wr 8

Maandag 6 november
19.00 uur 4
19.48 uur 8

20.36 uur 1

21.24 u.nr 6

22.12 wr 4

Maandag 6 november OCKENBURGH (Den Haa§
19.00 uur I PAMS-GKY
19.48 uur 7 HKV-DES
20.36 uur 5 HSY-SEV
21.24 wr 3 Ready-DKC
22.12 wr 2 KVR-Phoenix

Dinsdag 7 november F)RTUNAHAL (Delft)
Hou Sand

Ondo-Excelsior
Hoekse-KVS
ODO-Valto
Dijkvogels-YEo
Meervogels-Ons Eibernest

ZUIDHAGHE (Du Haag)
piqHaghe-ODS
(VE$Hou Sand

@auàerunti
&ysÈnlO
Kwiek-Achilles

Z,a l
Scheidsrechter commissaris

A. Lalleman
H. Pouw
S. de Bes

R, Verdonk
H. v.Gastel

oDo

C. Bakker
M. Meyers
G. Verhage
T.v.d.Linde
L. v.Huet

Kwiek

Trjd Poule Wedshijd

Woensdag 8 november OVERBOSCH (Dm Haag)
19.00 uur 5 HSV-Dubbel Zes

19.48 tiur 6 AlO-Djkvogels
20.36 uur 7 HKv-Excelsior
2l.24 urlur 2 KVS-KVR
22.12 w 1 GKV-Avanti

Donderdag 9 november STEINBACH (Ptjnacl«r)

Znl
Scheidsrechter commissaris

Lalleman HSV
Schoonewille
Broers
v.Huet GKV
Verhage

H. v.Cann Avanti
G. Schoonewille
A. Lalleman
H, v.Cann
G. Verhage

C. v.d.Mee
M. Ylastuin
R. Yonk
S. de Bes

R. Verdonk

KVS

C. Bakker
A. v.Dalen
M. Evers

Hou Stand

w.a.

w.a.

w.a.

w.a.

w.a.

w.a.

A.
G.
F.

L.
G,

19.00 uur
19.48 uur
20.36 uur
21.24 lurtr

22,12lw
Donderdag
19.00 uur
19.48 uur
20.36 uur
21.24 wr
22J2llur

M. Evers

T. v.Alphen
R. Yonk
T. v.Alphen
H. v.Cann

C. Bakker
S. de Bes

T, v,d.Linde
R. Yerdonk
R. Vonk

PAMS

Ready

Fortuna

HKV

Ons Eibemest

SEV

9 november
5

2

6
2

1

YES 3 Valto-DKC
5 Fortuna-HSV
I Avanti-PAMS
8 Meervogels-YES
7 DES-ONDO

DE BLINKERD (Scheveningen)

Dubbel ZesSEV
KYR-Hoekse
Raven-Dijkvogels
KVS-Phoenix
Olympiaan-GKV

19.00 uur
19.48 uur
20.36 uur
21.24 utr
22,12 utr

8

5

7

3
a
J

4

7

4

1

8

4

2

5

6

J

Meervogels-
Fortuna-Dubbel Zes

DES-Excelsior
Yalto-Ready
DKC-ODO

Kwiek-ODS
Phoenix-Hoekse
SEV-Fortuna
YEO-Raven
Ready-ODO

H. v.Cann
T. Trumpi
H. Pouw
T. Trumpi
C. v.d.Mee

Donderdag 9 november TRANSVAAL (Den Haag)
19.00 uur 6 YEO-ALO
19.48 uur 4 Die Haghe-Achilles
20.36 uur 8 Hou Stand-Ons Eiberne$

Vrijdag 10 november TRANSVAAL (Den Haag)
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur

I - nr.l poule 2

Taterdag 11 november STEENWIJKLAAN (Den Haag)
16.15 uur E Winnaar A - Winnaar B
17.30 uur F \ryinnaar C - Winnaar D

FINALE
19.30 uur WinnaarE-WinnaarF w.a.

19.00 uur
19.48 uur
20.36 uur
21,24 ur
2212 wr

Dinsdag 7 november STEENWIJKI-AÀNHAL (Den Haag)
Achilles-ODS
HKV-ONDO
Die Haghe-Kwiek
PAMS-Olympiaan
Ons Eibernest-YES

Woensdag 8 november DE TAS (Leidschendam)

poule
poule
poule
poule

nr
nr
nr
nr

A
B

C
D

J-
5-
7-

poule
poule
poule

nr,
nr.
nr.

4

6

8

19.00 uur
19,48 uur
20,36 uur
21.24 wr
22.12 luittr

M. Meyers
M. Mastuin
H. v.Cann
H. v.Gastel
C. Bakker

.oo



Kwiek krijgt
oppositie die
wordt gehoopt
Voor Kees Vermeulen, de nieuwe trainer-
coach van Kwiek, had de loting voor het
toernooi om de Binnenhof Cup een aardige
venassing in petto. ,,Op twee van de drie te-
genstanders die uit de bus zijn gerold, had ik
van tevoren stiekem gehoopt: Die Haghe en
Achilles", aldus Vermeulen die deze week
ook nog tegen ODS speelt.

,,Spelen tegen Die Haghe, de onbetwiste top-
per uit deze regio, is voor Kwiek natuurlijk
een unieke kans. Het zou te gek zijn wanneer
wij, als tweedeklasser, bijvoorbeeld één puntje
tegen een hoofdklasser zouden behalen. Niet
dat ik zoiets nu ook meteen verwacht, hoor,
maar we blijven optimistisch".

,,En dan Achilles, tja, prachtig natuurlijk,
want je moet weten dat ik daar al sinds 26
jaar lid ben. Ik heb tien jaar in het eerste

team van Achilles gespeeld. Toen heb ik ook
vaak tegen Kwiek gespeeld. De meeste spelers
van het huidige team heb ik zelfnog getraind
bij de adspiranten of junioren. Dat wordt dus
straks voor mij een enorme uitdaging".

,,Bij Achilles keek men wat vreemd op toen
ik naar Kwiek ging. Men heeft daar kennelijk
een beetje het idee dat Kwiek ver is wegge-

zah. Natuurlijk, Achilles heeft een veel groter
potentieel aan spelers en korfbalt nu ook een,

klasse hoger, maar wij zullen op volle oorlogs-
sterhe aantreden, dat beloof ik. Want Kwiek
mag dan een smalle selectie hebben, de jeugd
breeh nu door en vormt een prima mix met
de oudere toppers".

Vorig seizoen was Kees Yermeulen nog actief
bU SEV. ,,lk heb daar drie jaar met ongeloof-
lijk veel plezier gewerkt. Maar nu was de tijd
rijp om aan een nieuwe klus te beginnen. Ik
heb vele vrienden bU SEV. maar op een gege-

ven moment wordt je positie als trainer dan

best moeilijk, Dan merk je dat de ploeg tevo-
ren al weet wat je wilt gaan zeggen. Daarom
ben ik gaan solliciteren".

,,Omdat de voozitter van SEV en de voozit-
ter van Kwiek samen werken, ben ik uitein-
dehlk brl Kwiek terecht gekomen. En tot nu
toe met veel plezier, Op het veld gaat het erg
goed, misschien zit er straks aan het einde
van de rit zelfs wel een tweede achtereenvol-
gende promotie voor ons in. En in de zaal
willen we proberen het vorig seizoen verloren
gegane tenein te heroveren. Zo snel mogelijk
terug naar de eerste klasse, dat wordt ons stre-
vgn".

Spelmomenten van de editie

van vorig jaar.



Olympiaan is in
de winning mood

Wed$rijdreglement Binnenhof-Cup Korfbal 1989

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens 7. Bij gelijke stand in de kwartfinales op
de oÍliciele spelregels, behoudens het be- wijdag worden er direct na de wedstrijd
neden bepaalde. strafworpen genomen, volgens de regels

2. De wedstrijdduur bedraag 2x20 minu- van het KNKV voor beslissingswedstrij-

ten met mlaximaal 5 miíuten rust. De den'

hialve frnales en de finale duren 2x25 8. Bij gelijke stand in de halve finales en

ràinuten. de finale wordt eerst 2x5 minuten ver-

3. Bij aanvang van elke wedstrijd bepaalt lengd; is hierna de stand nog.gelijkdan

de winnaaivan de toss welËteam als volgen strafw-orpen, volgens.de regels..

itruisspelend wordt àngemerh. van het KNKV voor beslissingswedstrij'

4. De nummen I uit poule I t/m 8 plaat- ^ 
den'

sen zich voor de mffioafeï op fitd.g 9' Indien beide teams een Sglijli of qagg-

l0 november loeg gelrj! clubkostuum hebben, is het

5. Nummer r uit poure I speert in de iï,ïï,ntHulàff:fnï#ïffi*i
kwaÍÍinales tegen de nummer 1 uit in voldoende mate-te wijzigen.
poule^2. Idem voor poule 3 en 4, 5 en 6, 10. In hallen waar van bondswege niet voor
7en8.
De winnaar van de eente kwartfinale wedstrijdballen gezorgd wordt' is het in

speelt tegen de winnaar van de tweede het wedstrijdprogramma als eerste ge-

kwartfinale. Idem voor de 3e en 4e noe.md-team verplicht voor de wed-

kwartfinales. 
uur uE JE Eu ïE strijdbal te zorgen.

6. Brj gelijk aantal wedstrijdpunten in de i: Protesten worden niet aanvaard'

priuíe ii nei OoàsafOo àóó""trgÀ*èrO.ls 12' Er wordt geen tijd bijgetrokken voor

àit.óËerii:È or:, ii Èi6;tËÀiàd;td, teams die te laat venchijnen.

bepalend (het doelgemiddelde wordt be- 13. Een team dat 5 minuten na het aan-

rekend door het aantal tegendoelpunten vangsrgnaal van de scheidsrechter niet
te delen door het aantal gescoorde doel- staat opgesteld, verliest met 5-0.
punten). Is.dit ook gelijk, dan bepaalt A. In gevallen waarin dit reglement niet
loting de plaatsing. voíziet beslist de *eOstïOteiAog.

Olympiaan koestert grootse plannen. De
Haagse ploeg - in de voononden van de strijd
om de Binnenhof Cup ingedeeld in een poule

met PAMS, GKY en Avanti - mih op een
plaatsje bij de be$e acht. Overgangsklasser

PAMS wordt waanchijnlijk de grootste con-

cunent van de Haagse tweedeklasser die on-

danks het niveau-venchil een en al optimis-
me is. ,,We zijnzeker niet kansloos, daar mag
je gerust een streep onder zetten", aldus een

zelfverzekerde aanvoerder Benno Snaphaan.

,,Het PAMS van nu is niet meer het PAMS
van woeger. Ze zijn er, met vele jongeren,

zwakker op geworden. Vroeger waren het bij
PAMS vooral veel mensen van Indische af-

komst. Dus razendsnel, conditioneel niet ka-
pot te krijgen en met een schot van hier tot
ginder. Ze renden je aan alle kanten voorbij,
Maar de huidige ploeg moeten we kunnen
hebben en daar gaan we dan ook vanuit".

Bovendien verkeert Olympiaan, na een goede

eente helft op het veld, in de ,,winning
mood". Snaphaan danh hiervoor met name

trainer Hans van Huis, ex-DKC en in een

eerder stadium al geruime tijd bij Olympiaan
de scepter zwaaiend. ,,De selectie heeft het

bestuur gevraagd om hem terug te halen en

zo geschiedde. Hans van Huis heeft er weer

een echt team van gemaah. Vorig jaar had

Olympiaan twaalf spelers en twaalf verschil-

lende meningen. Een bijeengeraapt zootje is
misschien te sterk uitgedruh, maar goed was

het niet. Nu zijn het twaalf spelers plus de

coach is dertien en iedereen heeft hetzelfde

doel voor ogen: winnen en liefst zo vaak mo-
gelijk".

Zowel aanvallend als verdedigend lopen de

zaken bij Olympiaan dan ook aardig naar

wens. ,,Je kunt natuurlijk nooit allemaal tege-

lijkertrjd op de honderd procent zitten",

meent Snaphaan. ,,Maar diegenen, die dan
misschien tachtig procent zijn, worden door
de rest toch meegezogen, En dat is natuurlijk
het voordeel van de zaal ten opzichte van het

veld, hé, je kunt de $erkste acht opstellen en

de slechtste vier op de bank zetten". Bij
Olympiaan is Benno's broer Erik Snaphaan

vertrokken (naar KYS), zijn plaats wordt ver-

moedelijk ingenomen door Marco Sinjou.


