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Een andere
I

wonlng
Kies uw eigen team
Een woning kopen of verkopen is als een wedstrijd.
Wie zonder goed team in de zaal verschijnt, maakt

weinig kans. Waarom zou u onvoorbereid aan een

wedstrijd beginnen met uw eigen woning als

kostbare inzel?

Met Korporaal & Bertels staat u veel sterker'
Ons team van erkende NVM-makelaars en

taxateurs heeft al meer dan twintig jaar succes op

de woningmarkt in de regio Haaglanden. Zij ziin
bovendien echte teamspelers die u persoonlijk
begeleiden naar de overwinning.

Bent u alleen benieuwd hoe goed uw woning in de

markt ligt? Ook dan bent u van harte welkom op

ons kantoor voor een vrijblijvende kennismaking
met'een van onze teamsPelers.

Korporaal & Bertels
r verkoop van uw huidige woning r aan

r vrijblijvende eerste w
r advies voor de

Bel vand wilt scoren.

Met Korporaal & B u de overwinning

Korppraal Bertels

1
I
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T\ e korÍballieÍhebbers uir Den Haag en regio wrijven zichweer in de

L handen. voor de negenriende keer worden de Haagsche couranr
t-, Korfbaldagen gehouden Een uniek evenement, kunnen wij rustig
sLbllen, afgaande op alle reacties in de korÍbalwereld de afgelopen jaren.
De HC KorÍbaldagen brengen jaarlijks heel wat mensen op de been in Haagse
sporthallen, zorggn voor spectaculaire wedstrijden en opvallende momenten.

De organisatie heeft, in samenwerking met de Haagsche Courant, weer voor
jfn aantrekkehlk en uitgebreid programma gezorgd.In één week tijd worden
.-lgeveer tachtig wedstrlden gespeeld. op zaterdagochtend 6 november vindt
bovendien weer het groots opgezette ,trui*orp.ntàernooi plaats, waaraan
misschien oök de winnaars van diverse voorrondes op de Haasse scholen
deelnemen.

Nieuw is het feit dat de districtsjunioren en de landelijke junioren een
eigen toernooi spelen, samen met de ploegen van Engeland en DuiJsland.
Het toernooi voor de districts-junioren wordt zaterdagmiddag 30 oktober
afgerond mer een finalewedstrijd in sporthal De sbhilp in,Rrjiwqk. Het initi-
atief hiervoor komI van Den Haag Topsport, dar gràrg uult.rr]andse jeugdploe-
gen zíet deelnemen aan
evenementen die in Den Haag plaatsvinden. Bovendien worden twee
clinics aangeboden.

'4
zondag 31 oktober barst het korfbalspektakel pas goË4 los. Dan begint het
totale toernooi met wedstrijden op alle niveaus. De sportredactie van de
Haassche Couranr zalhet evenement nauwgezet volgen en er op gezette tijdent)tË* van doen. rvr.d" nu*";; à; 

"rg*usarie 
wensen wij alle deernemers en

de toeschouwers mooie, sportieve wedstrijden toe. Afgaande op de voor-
gaande afleveringen van de Haa$che couranr KorÍbaldagen ràl dut g""n
enkeI probleem zijn.

Sp or tre dac tie H aags ch e C our ant

Wij willen fotograaf Jos van Leeuwen bedanken voor het beschikbaar stellen
van de foto's. Organisarie HCKD.

1{

makelaars taxateurs onroerend

n w{r d4
Valeriusstraat 68,

2517 HS Den Haag

helyaru
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1 n 2003 moest vooiaf aan het toernooi met veel aspecten rekening worden
I gehouden . zoals het WK korÍbal dat in Rotterdam plaatsvond, het
I t0O-iarig bestaan van de korfbalsport en het spelen in 13 verschillende
Haagse sporthallen. Maar ook tijdens het toernooi werd dikwijls een beroep
gedaan op het improvisatievermogen van de organisatie. Of we dit jaar weer
zo'n spectaculaire finale krijgen als in 2003, waarín een gebroken paal een
yoortudig einde betekende van de fínale tussen de twee topploegen Die Haghe
en Fortuna? Wie zal het zeggen?

Dit jaar staat de integratie van het internationaal jeugdtoernooi in het
hoofdtoernooi centraal. Een uitdaging voor de organisatie, die met beide
handen wordt aangegrepen om heï toernooi nog àantrekkelijker te maken. G
Wij vinden al tildens de voorbereiding, dat dit toernooi voor iedereen wat te -
bieden heeft. Wedstrijdsport, breedtesport, strafworptoernooi en voor de
jeugdteams dus internationale tegenstandl Een ideaal toernooi van hoog
niveau waarvan de korÍballiefhebber, maar natuurlijk ook de neutrale
sportliefhebber, twee weekenden volop kan genieten.

Erica de Jong
(Olympisch SteunpuntlD en Haag Topsport)

a
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Elke dag
als nieuw! :it
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TOP
TOERNOO!

Die Haghe (HK)
Fortuna/Tempus (HK)
De Meervogels (HK)
AK(JCaíé Bar (Erekl)
TOP (S) (HK)
DVO (HK)

r<öR

TOERNOO!
oK/ÉK

Achilles (Ie kl)
ALO (le kl)
Avanti (le kl)
Excelsior (OK)
Futura (OK)
HKV/OE (9K)
KVS (OK)
Maassluis (1e kl)
oDo (Ie kl)
Ondo (1e kl)
Ready (OK)
Refleks (OK)

SENIOREN
TOERNOOI

DES (4e k1)

DKC (2e kl)
Dubbel Zes (3e k1)

Drjkr.ogels (le kl)
GKV (4e kl)
Olyrnpiek (3e kl)
Phoenix (2e kl)
Paal Centraal (3e k1)

SEV (3e kl)
Valto (3e kl)
VEo (2e kl)
Werdevogels (2e kl)

JUNIOREN
TOERNOOI

Achr.lles (3e kl)
ALO (2e kl)
Avanti (2e kl)
DES (2e kl)
Die Haghe (OK)
DKC (2e kl)
Dubbel Zes (2e kl)
Duitsland
Drjkvogels (2e kl)
Excelsior (OK)
Engeland
Fortuna (HK)
Futura (1e k1)

GKV (3e k1)

HKV/OE (OK)
KVS (HK)
Maassluis (OK)

u

De Meervogels (HK)
NIO (4e kl)
oDo (2e kl)
Ondo (OK)
Phoenix (2e ki)
Read,v (te kl)
Refleks (2e kl)
SEV (3e kl)
Valto (2e kl)
VEO (le kl)
Weidevogels (Ie kl)

E§<$E;
rJ ï.
OA'ev

De uitslagen van de wedstrijden
kunt u vinden in de

Haagsche Courant,
op Sportsignaal of

www. hkvonseibernes t. org/hckd
De uitslagen van het

Toptoernooi staan ook op NOS
teletekst pagir.a 625

DÍsco-6lond u
*t,

yoor dlle deelnemende juniorentedms van het HCKD-toernooi

zaterflagawnil 30 ohtobcr a.s.
in het clubgebouw van ReJlehs te Rijswijh

Toegang alleen op vertoon van de speciaal uitgereikte
toegangshaartenen jeKNKV-legitimatiebewijs.

À.

Om 20.00 uur gddt de hhntine open en om 07.00 uur zdl het afgelopen zijn

YonderYelde
ARCHIEFOPSTAG BV

o Opslag en beheer van archieven

o Uw archieven digitaliseren en indexeren
o OcR-technieken en FullText Retrieval
o Winst in ruimte en efficiëncy

ZINKWERF 27
2544 EC DEN HAAG
FAX 070-3 09 90 79

a !t

070-366 3l 14

. .. .. : :' :

Deelnemende teams

qö
b
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Finale uitsla§en 1986-2003

VAN
EI

DER
VAN

VELDE
HAL

KVS
VEO
Die Haghe
Die Haghe
Fortuna
De Meervogels J1
Die Haghe
Die Haghe J1
Die Haghe
Fortuna J1
HKVIOns Eibernest
Die Haghe J1
Fortuna
lJsselvogels
HKV/Ons EibernestAl
KVS
VEO
Die Haghe A1
HKV/Ons Eibernest
Maassluis
Die Haghe A1
Die Haghe
DKC
KVS A1
Fortuna
ONDO
KVS A1
Fortuna
ALO
Die Haghe A1-

KVS
Dijkvogels
Fortuna A1
KVS
ALO
Die Haghe A1
Fortuna
Futura
Fiks
KVS A1 .§

Fortuna
Avanti
VEO
KVS

- Die Haghe

- Die Haghe

- HKV

- Fortuna
_ KVS

- Die Haghe J1
- Ons Eibernest
- Achilles J1

- Ready

- HKVruOns Eibernest J1

- Ready

- Fortuna J1. KVS
_ ALO

- Achilles A1

- Fortuna
- Refleks
- Refleks A1

- Fortuna
- DUkvogels

- Futura A1

- HKV/Ons Eibernest
- ALO

- Fortuna A1

- .lívs

- Dfikvogels .

- Dieïaghe
- HKVlOns Eibernest
- Dijkvogels

- Fortuna A1

- Die Haghe
_ ONDO

- Die HShe A1

- HKV/Oqs Eibernest
- Maassluis
- HKV/Ons Eibernest
- Die Haghe
* Avanti

- DKC

- Fortuna A1-

- Die Haghe
_ KVS
- oDo
- Fortuna

t
à
1-995

1986
]-987
1988
1989
1990

LO-7
9-8

1-1-9
23-8

20-75
3-10

8-7
9-7

7+L3
9-6

a5-72
13-10
77-L3

L7-7
9-72

23-21_
26-25

l_3-5
L2-!1_
L7-L6
13-10
20-L5
L9-74
t3-72
L&12
t+72

13-9
20-74

10-6
3-LL

15-18
!6-74

9-L2
1"4-LO
26-24

L!-A
22-!4
26-70
l_5-l_3
72-1-7

10-9
17-14
L5-1_4

8-5

Senioren
Junioren:
Senioren
Junioren:
Senioren
Junioren:
Senioren
Junioren:
Top:
Senioren
Junioren:
Top:
Senioren
JLIËioren:
Top:
Senioren
Junioren:
Top:
Senioren
Junioren:
Top:
Senioren
Junioren:
Top:
Senioren
Junioren:
Top:
Senioren
Junio?en:
Top:
Senioren
Junioren:
Top:
ot<,/Et<,

Senioren
Junioren:
Top:
ot<,/Er...

Senioren
Junioren:

1991-

].992

1993

]-994

1_996

7997

1998

1999

2000

2007

2003

GERE C HT S D EUR\MAARDERS

6È INCASSO'S

NASSAUPLEIN 21

258§ EC .s-GRAVENHAGE

TELEFOON (070) 3460707

F,{X (o7o) 3469755

rqo2

t:

lflíinnaars Haaglse Korfbaldaglen 1998-2003
1998 Deetos/Phobos
1999 OAlOlympia Reizen
2OOO Die Haghe
2OOL Die Haghe



W e dstrij dr e gl ement H aags ch our ant Korfb aldagen 20 0 4

VAN DE ORGANISAIIE

Willen alle deelnemende verenigingen en de

scheidsrechters het gehele wedstriidreglement

s.v.p. van te voren goed bestuderen i.v'm. het iuist

toepassen van de REGLEMENIEN en het invullen

van het WEDSIRUDFORMULIER.

De wedstrijden tijdens de Haagsche Courant

KorÍbaldagen worden gespeeld onder auspiciën

van het District Noord-West van het KNKV De

wedstrijden worden gespeeld volgens de regels

die ook in de competitie gelden, tenzij hierna

anders vermeld. Dit wil ook zeggen dat er op

het wedstrijdformulier melding zal worden

gemaakt van een gele ofrode kaart. Het

desbetreffende formulier wordt door de

organisatie de volgende ochtend ter controle en

bevestiging naar de Tirchtcommissie van het

KNKV te Utrecht gefaxt. Aangezien er dus

straffen kunnen worden opgelegd, betekent dit

ook dat straffen in de competitie opgelopen

tijdens dit toernooi kunnen worden

afgehandeld. Het betekent echter ook dat

straffen opgelopen tijdens de wedstrijden van

de HCKD in de komende zaalkorÍbalcompetitie

moeten worden afgehandeld.

Algemeen

01. Het in het weclstrijdprogramma als eerste

genoemde team is verPlicht voor de

wedstrijdbal te zorgen en n'ordt als

thuisspelende vereniging beschourvd bij

gelijke of nagenoeg gelijke clubtenues

02. Er rvordt geen tijd bijgetrokken voor teams

die te laat verschijnen.

03. Een team dat 5 minuten na het

aanvangssignaal van de scheidsrechter niet

staat opgestelcl, verliest c1e u'eclstrUcl rnet 5-0'

0,1. De scheidsrechters zijn verantrvoorclelijk

voor het bijhouden van de speeltijcl en

clrenen er op toe te zien dat direct na afloop

van de lv ecistrij cl een ll'e clst rij dformulier

r'vordt ingevuld.

05. Vóór iedere rvedstrijcl rvorden de ploegen aan

het publiek voorgesteld. De ploegen rvorden

verzocht bii aankomst in de zaal hun

opstellingen met nummers en namen aan de

wedstrijdtafel af te geven. t
06. Er dient na al1oop van alle gespeelde

rveclstnjden een rvedstriidformulier, zoals in

gebruik bij het KNK{ te worden ingevuld'

De op het r.vedstrijclformulier vermelde gele

en rode kaarten rvorclen volgens het

tuchtrecht van het KNKV be1'randeld en in

Utrecht aangemeld. Direct na alloop van de

rvedstrijd bieden de beicle aanvoerders het

rvedstrijdformulier bl1 de scheidsrechter ter

controle aan. De scheidsrechter controleert

cle namen op het formulier, r'ult de uitslag rn

en maakt aantekeningen n.a.'nr eventuele

strafoPleggingen

07. De wedstrijdformulieren u'orden cloor cle

scheidsrechter bii de in de zaal aanrvezige

rvedstrijdcommissaris ingeleverd, clie voor

een verdere afhandellng zorg draagt

08. Donderdagavond vanaf 20.00 uur kunnerf '

de betrokken verenigingen hellen met

Michel van Roon (0614 913 788) teneinde

te vernemen in welke hal de

respectievelijke wedstrijden voor de halve

finales zullen worden verspeeld en de juiste

speeltijden.

09. De u,edstrijden lr'orden gespeeld volgens de

olÏicièle spelregels van het lKIl behouclens

het hierna bePaalde

10. De n'edstriidduur bedraagt ln het

Toptoernooi voor ALLE u'edstrijden 2 x 30

minuten met maximaal 5 mlnuten rust.

waarbij time-outs zijn toegestaan.

1I. De rvedstrijdcluur bij het toernooi van de

Overgangs- en Eerste Klassers bedraagt voor

alle uedstrijtlrn 2 x 2l minuten mct

maximzral 5 minuten rust.

12. In het Seniorentoernooi bedraagt de

t
speelti.ld 2 x 20 minuten met maximaal

4 mrnuten rust. In het toernooi van c1e

Landelljke Junioren bedraagt de speeltijd

2 x 25 minuten met maximaa] .1 mlnuten

rust. In het toernool van cle Drstricts

Junioren op vrljdag en zaterclag bedraagt de

speeltijd 2 x 20 rninuten met maximaal drie

minuten rust. De belde halve finales en de

finale duren 2 x 25 mrnuten met maxlmaal

5 minuten rust.

13. Bij aanvang r.an elke u,edstri.jd bepaalt

DE WINNAAR VAN DE TOSS lvelk team

als thuisspelend wordt aangemerkt.

14. \bor het bepalen van de rangorde in

de voorronden en de poulervedstrijden

geldt allereerst l'ret behaalcle aantal

u,edstrijdpunten. Is dit gelijk, dan gelden

respectievelijk het doelsaldo, doel-

gemiddelde, onderling resultaat, loting.

De punten 17 Vm2L gelden alleen voor de

wedstriiden van de Overgangs- en Eerste Klassers

en voor de wedstriiden van de SenioÍen.

17. Bij de Overgangs- en Eerste Klassers

plaatsen de nummers I van iedere poule

zich voor de halve finale.

f8. Bij de Senioren plaatsen de nummers 1 van

iedere poule zich voor de halve finale.

19. Bij gelijke stand in de halve finales en de

finales wordt eerst 2 x.5 minuten verlengd;

is hierna de stand nog ge"lilk dan worden er

strafworpen genomen, volgens de richtlijnen
van het KNKV

20. Tijdens alle wedstrijden van de O.K/.EK

woRDT DE VRrJE WORP VOLGENS DE

NIEUWE REGELS GENOMEN,
(stralwbrpstip of zijh3n).

21. Tijdens de,tF,redstrijden in de OK./EK zijn
alleen in de halve finales en finale time outs

toegestaan zoals omschreven in de officiële

regels van het KNKV Dit i.v.m. de

beschikbare tijd tijdens de voorronden.

*
Ile punten 22 Um 24 gelden alleen ytmÍ het

Ioptoernooi.

22. De winnaars van de beide poules plaatsen

zich voor de finale.

23. Bij gelijke stand in de finale wordt eerst

2 x 5 minuten verlengd; is hierna de stand

nog gelijk dan wordt de wedstrijd beslist

d.m.v. de Golden Goal.

24. Waar mogeliik zullen de wedstrijden in de

TOP-klasse met een kunstofmand gespeeld

worden.

Tot besluit.

25. Protesten worden niet aanvaard.

26. In gevallen waarin dit reglement niet

voorziet. beslist de organisatie.

o
Ile punte.n 15 Um 16 gelden alleen voor de

wedstriiden van de lunioren.

'{

s{ -íÈ

15. Bij het toernooi van c1e Landelijke Junioren
plaatsen de nummers I van ieclere poule

zich voor de halve [inale.

I6. Bij gelijke stancl in de ha1r.e flnales en de

finale rvorclt eerst 2 x 5 minuten verlengd.

Is hierna de stand nog gelijk dan u,orden er

strafu,orpen genomen i \.olgens c1e richtlij nen

van het KNKV
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JK)

E. Los
M. Brant
D. Bosman
W l: Dommelen

P de Jong
-Àl r''. Dommelen
L. \\'esseling
M. Brant

lJ K)

Msi K. r'.d. Nol
E. Los
Mu,. J. v Maanen
Mur K. vcl. Nol
B. v.d. Kraan
A. Alexander
M. L)\,er§,ater
B. rid. Kraan
A. Alexander

N{t: J. ri Maanen
R. Plug
G.E. den Heeten
R. Plug
M*'. J. ri lvlaanen
R. Daudey
P Y Puttcn
R. Daude,v
P \,. Puttcn
D. Bosman

E. Weidmann
GJ. \isser

Kosse
A. Vonhof/ L. Winkel
P de Jong

P Y Putten
M. Luuik/J.Kok
M. Overwater

R. v Rossum
H. r. Meerten/J.l Aalsburg

R. Daudey

A. \\ïring
P Wijngaards
H.C. u Barneveldt

NOVEM B

ok/ek 2

senioren 3
NOVEMBE
junioren 1

top 1

ok/ek I
NOVEM BE

NOVEM BE
junloren 2
oVek 3
senioren 4
NOVEM BE

oVek 2
top 2
3 NOVEM
junioren 4
ok/ek 4
senioren 2
3 NOVEM
junioren 3
oWek2
senioren I
3 NOVEM
junioren 1

olVek 3
senioren 4

4 NOVE

. Baart
Pellikaan
Heus

C, SiP

M. Luttik{ Kok
T. Dijkhuizen

E. \\'eiclmann
C. v. Barneveld

G.E. den Heeten
ASDIJK)
C. Hermans

r,'. Leeurven
A. Alexander
.GHEVEN !NGEN )
È. de;ong
T. v. Alphen{.Sinke
R. vd LeiA. de Nekker
NDAM)

R. Koeman
R. r-. Leeulven
. Glerum
RBU RG)
. Korteland

le Pair/ E. Bos
v Putten

Winter
D. BosmanÀ4. 1,. Roon
M. Brant

C, SiP
B. Komcluur/ass.
H. r''. meerten{.ri Aalsburg

teams
P cle Jong
P Wijngaards

MeulmeesterÀ. rid. Heuvel
c1e Vos/H. Hogenclorf
v Rossum
Hermans

met

E. Weidmann
Kosse

T.',r Alphen{. Sinke

D. v Heertum,/ass.

top I
top 2

OKTOBER
OVEM BE
OVEM B E

0614 913

NOVEMB

)
senioren 3
CLINIC
CLINIC
ok/ek 4
junioren I
oVek I
senioren 1

, NOVEMB

'1rl

À
L

R. MLLtltrr(c5tcr/R. r.d. Hèïrvcl

2

rop 2
senioren 4

NOVEMB
senioren I
top I
senioren 2

NOVEMB
junioren 3 '
ok/ek 3
'ok/ek I

sen ioren
junloren
ok/ek

OKIOBE

O OKTOB

unioren 2

unioren J
I
4
z
3
I
I

)
3
I
4
)
3
1

4

uni.oren

A

Finale

I

)
I

)

3
4
3
4

unioten
unioren

oren
oren

1a.15-1

19:50:iiliï:'
Z0:r4O,riÈr,,
21:,30uxí
ïeld2: :

.tr9,,0Orrtiiir.
.19,,5O'uriÍ,
20{Q'rilur.r

09.J5
10.30
'l:rlttl 5

12.00

14,30r'uuÍ

,GK.V,] A li:ri rDijl.iS.géls A I

:A.vanii:Àr1
:N1O:,Af ir-ir

:Díi131àiid

:r,::i+Ë041 . :, ':
Dul1h-il zesrAl
:,:]}KCIAL

I

I

\toÀl-L,K\ \l
Fngel.rnLl - f illllra .{ I

Dk( ,\l -.\r.rnri \l
ODO Àl - \alr,, \l
\lO A I - DitktoscL A I

Errgelrncl - Dts \l
Durslrnd - \r rrrtr .\ I

Phoenlx Al - ODO At
\n'innaar Poule I -\\'innaar Poule 2

§1 - Dubbél,Zè§ A1

EIBERN
.144e1vogelsrÀ!
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Horeca- en Recreatiecentrum

"De SchilP"

Niet alleen om te sporten of te zwemmen

Kom ook eens gezellig langs voor een' HAPJE of een DRANKJE

Wij hebben ook tuimte voor BRUILOFTEN

RECEPTIES

KOFFIETAFELS

ZAKENLUNCH

t

ffi
W

tt

Voor -,,ergaderingen hebben wij ook tuime mogelijkheden

Sportcentrum De Schilp is ook een uitstekende plek voor het

organiseren van uw bedrijÍstoernooi of evenementen. wij beschikken over een ruime hal rnet

""i gro,. vrije parkeer .riIn,". De hal ligt aan cle rand van Rijswijk en is prinra bereikbaar

vanaf c1e grote weg en uitstekencl te bereiken met het openbaar vervoer' \'

Voor inlichtingen: Telefoon : 070-393920 9 l0(t-26)147 32

Fax : 070-3910777

Email :;?l cloesberg@s-orlclonline.nl

Kom gezellig een keer langs

4e HCKD Strafworptoernooi 2004
De stuurgroep Haagsche Courant KorÍbaldagen 2004 heeft, in navorging op
het succes van de drie voorgaandejaren, bes-ioten ook ditjaar weer een
5t ralworptoernooi le organiseren.

I:j_!9^.."o!r-vindt plaats op zateÍdag 6 november 2004 in de sporthal van
HKV/Ons Eibernest te Den Haag

In de ochtend zullen I40_deelnemers de strijcl aangaan om te bepalen wie zich aan
het eind van de dag mag laten uitroepen tot"strafràrpkanjer ZO'O+. Uet belooft net
als vorig jaar weer een spannende maar sporrie'e st.jcr te ivordenl

X.lq]*r n"11h1; Llerlooi een speciaal tinr.ier Na arloop van het srrafu,orproernooi
J.gen \\ e nret rllc dcelnetnr-rs en begeieiders met 4 bussen naar AHOy in Rotterdambil het \ec1erlar.rtl-' lealn n.iar c1e finale van het \\'erelclkampioenschap te schreeuwen.
L)nclenreg in cie bus ater-i \\'e meL zijn alien een broodje. Een unieke gebeurtenis die
rerlercen :ich 1:-ing :al herinnerenl

ol er dit laar nog iets bijzonders na afloop g_aat gebeuren is bij het ter perse gaan van
dit programmablad nog niet zeker 

"r, 
ook afhankelijk uu, .ro§ te verwerven sponsor_

bijdragen. Dat blijfr dus spannend!!

,-tl

ï.1 bezoeht to.ch oo\?
. de gezellige

feestmtond
in het clubgebouw yan HKV/OE te Den Haag

ZaterdagcNond 6 noyember q.s.

Dit feest zal losbarsten na afloop yan de laatste finalewedstríjd
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TAXICENTRALE

voor al uw
veÍvoer
24-uursservice

{F

Tevens
ABONNEE.TAXI

vervoer

informatie
oveÍ

abonnementen
(o70) 36,3 77 77

{

wolter & Dros is een creatieve en innovatieve partner die integraal en complementair
technische installaties ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert. Verspreid over
veertien vestigingen vormen vijftienhonderd gemotiveerde mensen de toegevoegde
waarde van ons product. Techniek met karakter.

Wolter & Dros. Techniek met karakter,wwrar.wolterend ros. nl

L\

& dros

\
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Al vanaf: € 8.695,-
Veelzijdig, veilig, compleet en voorzien van de laatste technische snufjes. Dat is de nieuwe
Fiat Panda' Auto van het Jaar 2004. Een pittige, compacte auto waarmee je in de stad maar ook

de snelweg prima uit de voeten kunt. En hij ziet er ook nog eens fantastisch uiil Als je ,m ziet,
I je 'm meteen hebben. En dat kan. Aarzel dus niet en kom snel langs in onze showroom.

De nieuwe Panda. Don't call me baby. dtCfutrt
Prijs incl. BTWEPM, excl. kosten rijklaar maken en vemijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofuerbruik 43 - 5,7 ltrl1ookm volgens EU 1999/too
norm (1 op r1,5_: 

]. 
o! 23,3). co2-emi§sie: 114 - 135 grlkm. Ài; nu bÀtaal later: betaling per t5 januari zooi. Ma*. treaietfiedrag: € 5.ooo,-.Finan.iering via Fidis Nederland. aangesloten bij BKR te Tiel.

trETETIITNtrNEIHEI trEI
DelÍt: l\,4ercuriusweg 16 (zijstraat Papsouwselaan) Den Haag: wegaslraat sg (De Binckhorst)
TeleÍoon 0'15 - 257 34 88 Tetefoon 070 - 5+Z Og aa
Den Haag: Kerketuinenweg 12
Telefoon 070 - 309 80 00

Zoetermeer: Argonstraat I
TeleÍoon 079 - 318 18 18

www.preuningeÍ.nl
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