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E dere wo
Kies uw eigen

e Haagse Korfbaldagen 2oo7 vormen de tweeëntwintigste editie van
een zaalkorfbaltoernooi dat in 19g5 begon als het toeÀooí om de
Binnenhofcup.

Sinds'1985 is de opzet van het evenement verschrílende maien aangepast aan
nieuwe omstandigheden en ontwikkelingen. Het winnen van het toernooi
geldt, naast het kampioenschap rn de competities, als één van de elk seizoen
te urinnen hoofdprijzen.

De werkgroep heeft zich de afgeiopen jaren steecls aan moeten passen aan
gewijzigde competitie-schema's en internationale toernooien. Elk jaar kon er
46t veel creativiteit toch weer een sruítend programma worden opgesteld.
,,et poulesysteem dat vorig jaar verlaten werd is ru weer terug.
Het toernooi begint met een voorrondetoernooi voor de districtsjunioren
op zaterdag 3 november in sporthal De schilp en de sterkste pioegen in
alle 5 categorieën zullen elkaartraditioneel in de íinales treften op zaterdag
i0 november in de HKV/Ons Ëibernesthal.

Na het wegvallen van AD/Haagsche courant als hooÍdsponsor en een aantal
vaste subsponsors/adverteerders ís de werkgroep doende geweest nieuwe
sponsors/adverteerders met een nieuw pakket mcgelijkheden te interesseren
voor het evenement dat haar bestaansrecht in de làop van de jaren heeft
bewezen. tu1ede docr de kíeine bezetting r71n de ,,,rerigroep z;jn we daar
niet geheel in geslaagd maar dat zal vorgend jaar. met nler* eian r,nrorden
aangepakt.

Fiat Preuninger is het eerste bedrijf dat de gebocen mogelijkheid heeft aange-
grepen om één van cie vijf toernooien voor een iangere peiiode te sponsoó
en haar naam eraan te verbinden. Bij de landelijke luniolen zal er dan ook rie
\mende drie jaar gestreden worden om de Fiat pieuninger Bokaal.

ongewijzigd is dat Den Haag TopspoÉ haar Íinarrciële steun ook dit jaar heeft
toegezegd. Zij onderkent daarmee het beiang rrar dit Haagse errenement
ondanks dat de korfbalsport niet één van de in haar doeisiellingen
gedefinieerde kernsporten is.

voor nu vr;ens ik narnens de organisatie aire spee sters, spelers, scheidsrechters
en toeschouwers een goede voorbereiding en een fantastisch toernooi toel

Namens de Werkgr-oep Haagse Korfbaldage n 2aO7
Rémy van Eijnatten

en an ning?
team

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. Ztj zijn
bovendien echte teamspelers die u persoonlijk
begeleiden naar de ovenrvinning.

Bent u aileen benieuwd hoe goed uw woning in ce
markt ligt? Cok dan bent u van harte welkom op
ons kantoor voor een vrijblijvende kennismaking
met een van onze teamspelers.

Korporaal & Bertels voor:
I verkoop van uw huidige woning r aankoop van uw n

r vrijblijvende eerste waardebepaling r taxatie
I advies voor de beste hypotheek en vezekering

Bel vandaagals u morgen wilt scoren.

Met Korporaal & BerteÍs heeft u de overwinning op za

=--

It

S,

Korporaal {íBertels
L/r* w w{r d4
rs taxateurs onroerend

Valeriusstraat 68,
2517 HS Deír

laa

h4

- 346 E4 0C, fax

goe

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 inzet?

I
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De uitslagen van de raredstrijden kunt u vinden rn de ADi Haagsche
Cou rant, op Sportsignaal oÍ www. h kvonsei be rr est. orglhckd
De uitslagen van de Korfbal League staan ook op Nol teletekst pagina 534
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Elke dag
als nieuw!

JUNIOREN

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

1\oo
2001
20a2
lau3
2AA4

Die Haghe
Die Haghe
Fortu na
Ready
Achilles
Die Haghe
Die Haghe
KV5
KVS

Fortuna
Die Haghe
Die Haghe
KV5
KV5
KVS (Land)
Valto (Dist)
Fortu n ar'

Tempus(L)
Antwerpen
Fortu nal
Tempus(L)
Excelsior

1986
1987
1 9BB

1989
1 990
1991
1992
1993
1991
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1^l.,1

2AO2

2003
2004
2AA5
2006

KVS

VEO
Die Haghe
Die Haghe
Fortu na
Die Haghe
Die Haghe
HKV/OE
lissel'rogels
V EtJ

AAaassl u is

DKC
Ondo
ALO
Dijk,rogels
fulaassluis
Fi ks
\lFn
Dijkriogeis
Achilles
DKC

F utura
Avanti
Avanti

TOP

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2AA2
2003
2004

2005

20a6

Fortuna
KVS

HKVl'OE
Die Haghe
Fortuna
Fortuna
Die Haghe
KVS

Fortuna
Fortuna
Fo rtu n a/
ïempus
Fortu nal
Tempus
KVS

E

SENIOREN OK/EK

20a2
2003
2004

v

uj

2AC5

2046 KORFBAL LEAGUE

2AO5 Frrtuna/Tempu;s
2046 Fcrtuna/Tempus

1998 Deetos,i Phobos
1999 OA/Olympia Reizen
2000 Die Haghe
200'1 Die Haghe

j1
}i,

Theresiastraat 109
*
ii

Betie Woltfstraat 188

r:,.:-:.-, S|NDS 1919 :===.

w

à



=*===Èi 
* 

= ====.= === Ë Ë :=ë=

I

H ====== €=c 
=Ë=== 

# =g= = E 
=:-= 

=c =

ZATERDAC 3 NOVEMBER 2OO7
Sporthal De Schilp in Rijswijk (zaal open 9.'15 uur) uredstr jdduur I x 17 minuten DISTRICTSIUNIOREN

Veld 1

Sporthal Zuidhaghe in Den Haag (zaai beschikbaar vanaÍ 19.30 uur)
19.45 uur Preuninger Bokaal C De Meervogels 41 - Tempo A1

21.15 uur Top B HKV/Ons Eibernest - Maassluis
Sporthal HKV/Ons Eibernest in Den Haag (zaal beschikbaar vanaf 19.00 uur)
19.15 uuí Korfbal League A Fortuna/Tempus - De MeeruogelsHKV/Ons Eibernest

Avanti
HKV/Ons Eibernest
Avanti
DKC

F Lrtlr ra
txcelsror
Futura
ALO
Refleks

Dijkvogels
Weidevogels
oDo
Valto
Dijkvogels
Weidevogels
Maassluis
Achilles
Dubbel Zes
CKV
i. aassluis
Achilles

A1

oDo
Valto
Dilkvogels
',','eldeYogels
r<',','Ons E bernest
,i;:ntl
-1!bbe Zes

,',raassl:,s

E)<aa s,cr

DK:

l<a

'v'alto

.ALO
Refleks
ALO

Dubbel Zes
CKV

Erik Los
Leo Wesseling
lan BroLiwer
Rob Di;l<huizen
LÈO VVeS5eltng
Erik Los
.laron van tscheemen
fim Spaans
Robert ,ran Corkum
lÀron van Bcheemen
Tim Spaans
R.i-.bert van Corkum

20.45 uur KorÍbal League B Excelsior

Winnaar 1 fi ld'erléq
Winnaar 1 a-lri<€N;(
Nummeí24 +:?

Winnaar 1 fl<=È
Winnaar 1 Fq:.qdSrl
Winnaar A g-,v.,

Jaap Taal
Frank Degenaars

Ton van Alphen,'Jan Sinke
juryvoorzitter Wout Jense
schot- en tijdklok Fortuna,zTempus
omroep HKV,/Ons Eibernest
René Meuimeesterr'iaccc Struik
juryvcorzitter Wout Jense
schot- en tijdklok Die Haghe
omroep HKV/Ons EibeÍnest

Chris Hermans
Edwin Bostelaar.rRobin Leltz

09.30 uuí
1 0.10 uur
1 0.50 uur
11 .30 uur
12.10 uur
12.50 uur
13,30 uur
'14.10 uur
14.50 uur
15.30 uur
1 6.10 uur
1 6.50 uur
veld 2
09.30 uur
10.10 uur
1 0.50 uur
11.30 uur
'12,10 uur
12.5O uur
13.30 uur
14.10 uur
14.50 uur
15.30 uur
'1 6.10 uur
16.50 uur

Poule A
Poule B

Poule A
Poule B
Poule A
Poule B
Poule C
Poule D
Poule C
Poule D
Porrle C
Poule D

Poule A
POIJIE B

Poule A
Poule B
Pouie A
PoUIe B

Poule C
Poule D
Poule C
Poule D
Poule C
Poule D

- Die Haghe

Ready
Excelsior

WOENSDAC 7 NOVEMBER 2OO7
Sporthal ÀAarimba in Rijswijk (zaal beschikbaar vanaf 19.00 uur)
19.15 uur Senioren A Dubbel Zes
20.45 uur Top A Refleks
Spod{hal Essesteyn in Voorburg (zaal be-.chikbaar vanaf 19.0O uur)
19.15 uur Preuninger Bokaal C VEO A1

DKC

iicb Drlkhurzen
R.b Knuist
Tim Spaans
Erik Los
Rob Knuist
Jan Brcuwer
Rob Knuist
Jan Brouwer
Frans de Croot
Erik Krop
Frans de Croot
Erik Krap

De i\Àeeruogels ,A1 Rob Plug
Maurice van Leeuwen

CDC

20.45 uur Too C VEO - ODO
1\ttral oe Tas in Leidschendam (zaal beschikbaar vanaÍ 19,00 uur)
' i5 uur Preuninger Bokaal B Phoenix A1 - KVs A1
20..+5 uur Top D Achilles - Avanti
Sporthal Hoge Veld (Wateringse Veld) in Den Haag (zaal beschikbaar vanaf 19.30 uur)
19.45 uur Preuninger Bokaal A DES A1 - FortuntuTemPus A1
21.15 uur Senioren B Madjoe - Weidevogels
Sporthal Zuidhaghe in Den Haag (zaal beschikbaar vanaÍ 19.30 uur)
19.45 uur Senioren C Harga - Diikvogels
21.15 uut Top B HKV/Ons Eibernest - Ready
Sporthal HKV/Ons Eibernest in Den Haag (zaal beschikbaar vanaf 19.00 uur)
19.15 uur Korfbal League B Die Haghe - KVS

Cees I

Frank
sip
Bos

MAANDAC 5 NOVEMBER 2OO7
Spórthal Loosduinen in Den Haag (zaa oeschikbaar va.at :9 3.' 'rr
19 45 uur senioren B Phoenix ' 

"14:r"pTop C ALO
(zaal beschikbaar vanaf :9 3o uur)

Preuninger Bokaal B Die Haghe
Senioren A Dubbel Zes

21 .15 uur
Houtrusthal
19.45 uur
21 .15 uil(

\r'EC
P--ter Kettenis
i'llco Crru

-rerry Hereilgers
L-.o'//esseling

Sert Pelikaan
\ /im van Dommeien

Theo Dijkhuizen
Ceert de Joode

Johan Kosse/Martijn Verwei.i
Michel van Roon/Richard Oostdijk

Peter Wijn gaards/Edwin Bostelaar
juryvoorzitter Chris Koerten
schotklok Matthi;s Diikhuizen
bidklok lar van Nreuwenhuizq§\
oinroep H KVi Ons Eibernest ![r:
Alex Vonhof/Lars Winkel
juryvoorzitter Chris Koerten
schotklok iohn Ontilt
tijdklok Ronald van Dalen
omroep HKVlOns EiLrernest

Arnold Alexander
Rene van Leeuwen

Peter van Putten
Frank Stout

Rene Zwart
ian Korteland

Jacco Clerum
Frank van der fu1eer

2A.45 uur Korfbal League A FortunalTempus - Koog Zaandijk

Victor Ceul<e
ilartin Bornmele

Menno Over'ryater
Theo Dijkhuizen

fularcel Ie Painljeroeri l(lein
iuryvoorzitter Jan Siardiln
schotklok fularien de iong
tijdklok Cert-Jan 'Je iager
omroep Hl(V,'Ons Eibernest
Aiex Vonhot/Lars Winkei
juryvoorzitter Jan Sjardiln
schotklok lohn OntijL
tildklok Rcnald van Daien
omroep HKV/'Ons Eibernest

Henk Spittje
Wím Kfiijnenburg

À.4arco Brant
Ruben Nouwt

Cees Sip
Ron Peters

René van Leeuwen
Ceert de locde

winnaar 2 F-q.T-!'Í'{{liurice van Leeulven
lvinnaar 2 FËeÈ?t Nico Crrà
Nummer 2 B ))i+ Eric de Vos/Hans Hogendorf

juryvoorzitter'Wout lense
. schotklok Mariska Keiiser

Winnaar 2 ,a-;É'c.r,r,Ï ïon Schmale
Winnaar 2 v *, ë tulichel van Roonu Richard oostdilk
WinnaaÍ B fu1T-. Arlarcel Luttik/loerie Kok' juryvoorzitteí Wout.lense

schotklok l,4ariska Keilser

- Phoenix A1. DES

Vreeloohal in De Lieí (zaal beschikbaar vanaÍ 19.00 uurl
19.15 uur Preuningeí Bokaal A Ondo A1 IES A1

20.45 uur Senioren C Valto - Éarga
Sporthal Ockenburgh te Den Haag (:aai beschikbaar vanaÍ '9.3i lur)
19 45 uur Preuninger Bokaal C VEO A1 Tempo A1

21 .15 uur Top D Achilles - Ondo
Sporthal Zuidhaghe te Den Haag (zaa.i ceschikbaar vanaÍ 'l 9 3C !ur)
19.45 uur Top A Futura - ReÍleks
21i5 uur Top B tulaassluis R.eadY

Sporthal HKV/Ons Eic'pr,test r Der - rg'zaal besch kt aa' r-a' '9 lC -ur'
19.15 uur Korfbal Lclgue 3 KVS :xc'=lsicr

DONDERDAC 8 NOVEMBER 2OO7
Sporthal HKV/Ons Eibernest in Den Haag (zaal beschikbaar vanaf 19,00 uur)
19,15 uur Junioren Distíict 1 Winnaar poule A - Winnaar poule B

2A.45 L)ur .Junroren District 2 Winnaar poule C - Winnaar pouF D

VRIJDAG 9 NOVEMBER 2OO7

Sporthal Fortuna in Delft (zaal beschrkbaar vanaf 19.00 uur)
19.15 uur Preuninger Eokaal .! Winnaar poule A - Winnaar poule B

20.45 uur Preuninger Bokaai 2 Winnaar poule C - Beste rlummer 2

Sporthal Zuidhaghe in Den Haag (zaai beschikbaar vanaf 19.30 uur)
,15 uur Senioren 1 Winnaar poule A - Winnaar poule B

, i5 uur Senioren 2 Winnaar poule C - Beste nummer 2
Sporthal HKV/Ons Eibernest in Den laàg (zaal beschikbaar vanaf 19.C0 uuí)
19.15 uur Top 1 Winnaar poule A - \r'/innaar poule B

20.45 uur Top 2 Winnaar poule C - vl./innaar poule D
h 

,O,oU ,r, KcrÍbai League A De fuleervogeis <::,:: Zaarc, t

ZATERDAC 1O NOVEMBER 2OO7
Sporthal HKV/Ons Eibernest in Den Haag

Iidwaarneming en omroep Marijke N\eijers, Jos van der Nol, Leonie van Cann en Kim van der ilolDINSDAC 6 NOVEMBER 2007 i
De Blir]terd in Der -.143q :ia c'\cr -. ra' vanaÍ 19.30 --'
19.45 uur Preuninger Bckaai B KVS A1 I e -a:'e A1

21 .15 uut Top C ALO 3-C
ÀAaasdijkhal in Alaasdijk (zaal beschikcaar vanaf 19 0C uu:r
19.'15 uur Preuninger Bokaai A Ondo 41 - ;srtJra'ïemPus 41
2A.45 uur senioren C Diikvogels '.a::t
Sporthal De Viergang in Pijnacker (zaal beschikbaar vana: 1 9 lC rrr
19.15 uur Senioren I Weidevogels - Phoenix

20.45 uur Top D Avanti ' Ondo
Sporthal Overbosch in Den Haag (zaai 5eschikbaar vanaÍ il 3l rur)
19.45 uuí Senioren A CKV DES

21,15 uuÍ Top A Futura IKC

1 1 .30 uur
13.20 uur
14.50 uur

lunioren District
Preuninger Bokaal
KorÍbal League

16.40 uur
18.20 uur
20.00 uur

Seniorentoernooi
Toptoernooi
Korfbal League

'$
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Verenigingen en scheidsrechters worden
dringend verzocht het wedstrijdreglement van te
voren goed te lezen in verband met het juist
toepassen hiervan.

Algemeen

rt

De in het rruedstr:;dorogr-amrna als eerste
gencemde ploeg s rercl cht vcor de wedstri;d-
bal te zorgen en ,r;crdt als thu sspelende ver-

"ni{rn3 besilcu'.. J : :- L: ) adggnoes

.-eeiijke clubtenues
Er wordt geen tlji bijgetr,:kken vocr oioegen
die te iaat verschijnen
Een team dat 5 minuten na het aanvangssig-
naal 'ran de scheidsrechter niet staat cpgesteld,
veriiest de'wedsirijC i'ret 5-0
De scheidsrechter s verantyroordelijk voor het
bijhouden van de ,.peelti;d De scheidsrechter
bepaalt dus zelf het einde van de wedstrijd.
De klck wcrdt éen mrnuut ,roor het einde rran

ieciere speelhelft stilgezet. Dit geidt niet voor de
wedstrilden in de Koriballeague (kiok ioop
terug) en de 'roorrondewedstrrjden van de
DistíictsjunioÍen (centraal).

Vóór iedere wedstrild worden de ploegen aan
het publiek voorgesteld. De ploegen dienen bij
aankomst in Ce zaal hun cpstellingen met
naTnen en numrners aan de wedstrijdtafel af te
geven.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de
officièie spelrege{s van het 1KF, behoudens
het hierna l;ecaalde.
De winnaar- yan Ce tcss bepaait de 'rakkeuze
en neemt de baL ult.

8. Voor het bepa en welke pioeg, bij gelijke stand
numrcer 1 en,'oÍ de beste nummer 2 'wordt,

- leli'.'rlcÍee,)l -e :e-laile aanl41 17;651;16-

,l p"n an. rs cri rer(. ca. lÍrce^:espe,,eyer1K' 
het doeisaldo. het doelgemictdelde. !s dit ock
gelijk dan ,ryordt er geloct dccr de crganisatie.

9. lndien een wedstrijd in Ce halve Íinale oÍ íinale
gelijk eindigt worden er sti:íwcrpen genomen.
De acht spelers van beide picegen nemen om
en om een straíworp. Door loting wcrdt
bepaaid wie begint met de straÍworpen. Dit
geldt niet vocr de írnale van de KorÍballeague.

Districtsjunioren.
10 Ër ziln vier porrles i'net eik vier ploegen. De win-

naaTs van deze poules spelen op donderdag-
avond rn de HKV/Ons Eibernesthal tegen
eikaar: A tegen B en C tegen D De winnaars

'ran deze oeide ontmoetingen spelen zaterdag
tegen eikaar in de finale een volledige wedstrijd.

1 1. ln het ioernooi van de DistrictsjunioÍen op
zaterdag 3 november 2007 in De Schilp
bedraa3t de speeltijd 34 minuten inclusief de
vakv.;rs:e ing. Fr is geen pauze tussen de speel-
heiÍier en het begin-, wrssei- en eindsignaal
wcrdt centraal gegeven.

Landelijke .Junioren.
12. De deelnemende teams strijden om de

Preun nger Wissel Bokaal.
13. Ër ztjn i poules met reder 3 ploegen. De win-

naars ,/an deze 3 pouies en de beste nummeÍ 2
uit dez: drie pcules spelen op vrijdagavcnd
tegen erkaar in de halve Íinale: A tegen B en
C teger de beste nummer 2.

14 in het tcernooi van de Landelijke.Junioren
becraagi de speeitijd 2 x 30 mjnuten nret
maxlr,aa 5 minuten rust. \,,rboraÍgaand aan
iedere wedstrijd is er minimaal 1C minLtten
inschietiid.

15. Vocr het bepalen van de beste nr. 2 wa(dt
verweien naar punt 8 van het Algemeen
gedee r-- van dit regiement.

Senioren.
16. Er ztjr -l poules met teder 3 ploegen De vvin-

naaÍs /an deze 3 poules en de beste nummer 2
uit Cez: drie poules speien op vrijdagavond
tegen ek;tar in de halve finale: A tegen B en
C teger"Ce beste nummer 2.

17. ln hea jen,orentoernooi bedraagt de speeltijd
2 r 30 -ntnuten met maximaal 5 rninuten rust.
Vcorai<:and aan iedere wedstrijd is er
minim;.ai'l O minuten inschiettijci.

18. Voor her bepaler van de beste nr. 2 wordt
venweleir naar punt 8 van het Algemeen
gedeeiie van dit reglemenl.

Toptoernoo i.

19 ïr ztjr: tier poules met elk vier pioegen. De
winnaai-s ,yan deze poules spelen op vrijdag
avono n de HKV/Ons Eibernesthai tegen
elkaar A tegen B en C tegen D. De winnaars
van ce:e beide cntmoetingen spelen zaterdag
te;. - : La"r in de +inate.

20. ln her ïoptoerncoi bedraagt Ce speeltijd 2 x 30
minutef met rnaximaal 5 minuten rust.

. Opslag en beheer van archieven

t Uw archieven digitaliseren en indexeren

o OCR-technieken en Full Text Retrieval

r Winst in ruimte en efficiëncy

ZINKWERF 27

7544 EC DEN HAUAG

FAX 070-309,,90 79
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Voorafgaand aan iedere wedstrijd is er

minimaal 1 O minuten inschietti.jd.

LeaguetoeÍnooi.
21 . Er zljn twee poules met elk drie ploegen. De

winnaars van deze poules spelen op zaterdag in

de HKV/Ons Eibernesthal tegen elkaar in de

Íinale. De nummers 2 spelen op zaterdag in de

HKV/Ons Eibernesthal om de 3e en 4e plaats.

22. De wedstrijden in het Leaguetoernooi worden
gespeeld volgens de spelregels en richtlijnen die
vastgesteld zijn voor de Korfbal League met
maximaal 15 minuten inschiettijd.

23. Eindigt de wedstrijd na het verstrijken van de

normale wedstrijdduur in een gelijkspel, dan

wordt de wedstrijd maximaal 10 minuten ver-
lengd tot het moment dat deze conÍorm de

bepalingen van het bestuursbesluit 'Colden

goal' is beslist.
De scheidsrechter stelt door loting vast welke
ploeg de uitworp (PLOEC A, de andere ploeg

wordt als PLOEC B aangemerkt) heeÍt. ln de

verlenging spelen beide ploegen in dezelÍde

richting als de eerste helft van de normale
speeltijd van de wedstrijd. Met inachtneming
van de spelersvervangingen die in de normale
speeltijd hebben plaatsgevonden wordt de ver-

lenging aangevangen in de beginopstelling.
lndien beide ploegen balbezit hebben gehad in
het eigen aanvalsvak eindigt de verlenging na

het scoren van het eerste doelpunt in de ver-
lenging. De scorende ploeg wint de wedstrijd.

lndien de ploeg die de uit;vorp heeÍt gehad,

PLOEC A, scoort en de bal is nog niet in het
bezit van de tegenstander, PLOEC B, geweest.
wordt de verlenging voortgezet met een

uitvvorp van PLOEC B. lndien PLOEC B niet

scoort en de bal weer in het bezit van PLOEC A
komt in het eigen aanvalwak, eindigt de ver-
lenging. De bal moet in het bezit zi1n geweest
van een speler van PLOEC A lN HET EICEN

AANVALSVAK. PLOEC A is da*Ëwinnaar van de

wedstrijd-
lndien ook PLOEC B in de eerste aanval scoort
voordat de bal weer in het bezit van een speler

van ploeg A in het aanvalsvak van PLOEC A is

gekomen, wordt de verlenging voortgezet met
een vakwisseling, waarna de bepalingen weer
van toepassing zijn alsof er nog nieJ is gescoord.

PLOEC A scoort niet in de eerste aanval,

PLOEC B komt in balbezit en scoort r,uei,

PLOEC B is winnaar van de wedstrijd.

vclgens de spelregels, zijn nog steeds toege-
staan. Alleen de nemer van de strafworp, de

scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter
rnogen zich in dat vak begeven; de overige

Y

spelers stellen zich in het andere vak op lndien

beide ploegen evenveel strafworpen hebben

benut neemt steeds één speler van beide

ploegen een strafworp. Deze speler moet
behoren tot de groep van zes spelers die eerder
een skafivorp hebben genomen. Als beide

spelers scoren of beiden de str#worp missen,

wordt dit herhaald tot een beslissing is ver-
kregen. Een speler komt niet in aanmerking
vocr hei nemen van een derde straíruorp voor-
dat ajle zes spelers van zijn ploeg een hleede
s'u-aranorp hebben genomen. Deze bepaling
btifi cck van kracht indien meer dan drie series

ínaíworpen noodzakelij k zijn.

Tot besluil
24. P:-ctesten 'aorden niet aanvaard.

25. ln gevallen waann dit reglement
besiist de oíganisale.

niet vocrziet,

!.
,4,^

r-rirfLrPs )u!r

ATTENTIE
Door een gewijzigd verhuurbeleid van de gemeente

Den Haag zijn de aanvangstijden in de gemeentehal-

len op een later tijdsïP.
Hallen ingehuurd van 19.00 tot 22.30 uur:

alfe wedskijden beginnen om 19.15 of 20.45 uur.

Hallen ingehuurd van 19.30 tot 23.00 uur:

alle wedstrijden beginnen om 19.45 of 21.15 uur' -
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Routebeschrijving naar hkv/ons eibernest

ROUTE PER AUTO:
Vanuit alle richtingen:
via Prins Clausplein en/of knooppunt Ypenburg
rijksweg A4 richting Rijswijk-Den Haag Zuid voigen.
Tot afslag Rijswijk/Delft (afrit nr. 11).
einde afrit rechtsaf richting Rijswijk:
Prinses Beatrixlaan voigen
langs winkelcentrum'De Boogaard'.
Rechtdoor rilden tot rotoncje Erasmusplern
daar Iinks aanhouden: Erasmusweg volgerT (bcr-den richting Hoek van
Hoiland).
Bij tweede verkeerslichten na het plein
vlak voor benzinestation BP rechtsaf : Loe'resternlaan.
Eerste weg links is de Steenwijklaan
Veld en parkeerplaats links na ongevee r'2C0 meter, na de Enschedelaan

ROUïE OPENBAAR VERVCER:
Vanaf CS en HS tram 16 en9 richting Vrederust,
uitstappen haite Loevesternlaan,
linksaf Loevesternlaan op, tweede ziistraar rechts (Steenwijklaan) tot veld
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