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GROOT(S) EVENEMENT!

Acht dagen lang korfbal, in negen sporthallen verspreid over vijf
gemeenten in en om Den Haag, 54 teams, 800 deelnemers, 77 wedstrijden, 50 scheidsrechters, 50 vrijwilligers en 5000 toeschouwers,
waarvan er 1000 worden verwacht bij de finales. Dit zijn de indrukwekkende ingrediënten van de 29e editie van de Haagse Korfbaldagen! Met recht noem ik Den Haag dan de korfbalstad bij uitstek.
En daar ben ik als sportwethouder van deze stad heel trots op!
Plezier hebben in de sportbeoefening, dat vind ik het belangrijkste.
Wanneer een evenement als de Haagse Korfbaldagen zoveel mensen in beweging brengt kan het niet anders zijn dan dat zij er heel
veel plezier in hebben.

En natuurlijk, iedereen die deelneemt aan een sportwedstrijd wil
winnen. We vinden het allemaal jammer dat de topclubs in Den
Haag op nationaal niveau niet voorop lopen. Maar wij doen mee,
wij zijn actief en velen beleven plezier in korfbal, daar gaat het om!
De Haagse Korfbaldagen zijn ontstaan in de tweede helft van de
jaren 80 dankzij steun van kranten als Het Binnenhof en de Haagsche Courant. Tegenwoordig wordt het evenement gedragen door
bedrijfsleven, mediapartners en door Den Haag Topsport en de
Gemeente Den Haag. Samen zijn wij sterk en groot en maken wij
dit grootse en mooie evenement mogelijk.
De Haagse Korfbaldagen zijn uitgegroeid tot een erkend fenomeen
waar we in Den Haag enorm trots op zijn. Het is een prachtige voorbereiding van de nieuwe zaalkorfbalcompetitie. Op topniveau, landelijk en districtsniveau en op het niveau van de A-jeugd. Inmiddels
doen niet alleen plaatselijke en regionale clubs mee maar ook clubs
van buiten de regio.
De organisatie is zo ambitieus dat zij al bezig is met de edities voor
de komende jaren, om nog meer inhoud te geven aan dit prachtige
evenement. Meer kwaliteit en meer activiteiten rondom de wedstrijden. Ik wens hen daarbij alle succes!
Maar eerst gaan we de 29e Haagse Korfbaldagen tot een succes
maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken en wens alle
betrokkenen, deelnemers en toeschouwers veel plezier en succes!
Rabin Baldewsingh, Wethouder Sport

Welkom in Den Haag

Deze week is de Haagse regio weer het
middelpunt van het korfbal. Al voor de 29e
keer wordt een topkorfbaltoernooi, een
breedtekorfbaltoernooi en een jeugdtoernooi
georganiseerd, met tal van activiteiten daaromheen. De combinatie van topkorfbal met
breedtekorfbal maakt korfbal tot een unieke
sport. Iedereen kan meedoen! Het evenement is voor de regio een vast moment
tussen de veldkorfbalcompetitie en de
zaalkorfbalcompetitie, waar niet alleen
korfbalfanaten op af komen. Het is een
feest voor de hele regio, derhalve een
mooie promotie voor het korfbal!
Bij mijn verkiezing tot voorzitter van het
KNKV in 2011 heb ik aangegeven, dat korfbal
talloze mogelijkheden heeft om zich nog
beter te positioneren dan thans al het geval
is. Het KNKV wil daar in samenwerking met

regionale partijen en evenementen-organisaties graag op inspelen; hier in Den Haag,
maar ook in de rest van het land. Daarnaast
moeten we met de Haagse Korfbaldagen wel
proberen het korfbal uit te breiden en dat
kun je natuurlijk het beste doen vanuit de
kaders die je daar al hebt. Het is nog steeds
een doelstelling van het KNKV om te groeien
naar 150.000 leden. Dit is haalbaar en de
Haagse Korfbaldagen dragen daar een
belangrijk steentje aan bij.
Praten over de doelstellingen van onze
prachtige sport is een leuke bezigheid, maar
het realiseren van je plannen is een uitdaging. Daar moeten we met z’n allen aan
werken, dus niet alleen vanuit het bondsbestuur en de beroepsorganisatie, maar met
de verenigingen. Die vormen immers de
basis van onze organisatie!

Eerst gaan we genieten van deze op en top
korfbaldagen. Korfbal is al sinds jaar en dag
de best bezochte zaalsport en dat willen we
zo houden. Wij zijn er trots op dat de Haagse
regio een Korfbal Leaguevereniging rijker is.
Dat betekent nog meer topsport in je eigen
omgeving.
Het bondsbestuur van het KNKV wenst
iedereen heel veel succes en het publiek
geweldige wedstrijden. Indien dat laatste
slaagt, kunnen we spreken van een
topevenement!
Rob Meijer, voorzitter KNKV

3

Koral toen en nu
In 1902 bedacht de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen de korfbalsport,
nadat hij naar Zweden werd gestuurd,
om een gymnastiekcursus te volgen. Daar
maakte hij kennis met Ringboll, een spel
waarbij de bal door een ring moest
worden gegooid. Bij terugkomst in
Amsterdam besloot Broekhuysen met de
leerlingen van zijn klas een soortgelijk spel
te spelen. De ring aan de paal maakte
plaats voor de bekende rieten mand, zodat
een score beter te beoordelen was. De
spelregels werden aangepast, maar het
gemengde karakter van korfbal, zoals de
onderwijzer het noemde, bleef. Korfbal werd in korte tijd erg populair
binnen het onderwijs. Niet alleen leerlingen speelden het, ook onderwijzers deden het veelvuldig en richtten de eerste vereniging op.

Toen en nu
Het grootste verschil tussen het
hedendaagse korfbal en zoals Broekhuysen
dat bedacht, is het spel zelf. Korfbal is met
zijn tijd meegegaan. Tactische en technische snufjes hebben hun intrede gedaan.
Tijdens de jaarlijkse Korfbal Challenge in
december, wordt nog steeds geëxperimenteerd met verschillende spelregels, die
soms hun weg naar de reguliere competitie
vinden; zoals recent de schotklok. Vanaf de
invoering van zaalkorfbal in 1953, kent deze
sport twee op zichzelf staande competities.
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Van november tot en met april in de zaal,
in het najaar en het voorjaar buiten.
Nieuwe korf
In 2004 maakte de traditionele rieten mand
plaats voor de kunststof korf. Het belangrijkste voordeel aan de invoering van deze
kunststof korf was, dat het meewerkte aan
de professionalisering van de sport. De
nieuwe korfvariant is veel minder flexibel
dan de oude manden. De kunststof korf
maakt met zijn harde struktuur een einde
aan de verschillende korven en manden bij

de korfbalverenigingen, zodat elke club
overal evenveel kans heeft te scoren en
evenveel profijt heeft van de korven.
Vraag en aanbod
Korfbal is een dynamische sport die in
Nederland op uitzonderlijk hoog niveau
staat. Maar korfbal is meer dan de reguliere
competities op het veld en in de zaal. Het
aanbod van verschillende korfbalvormen
vormt een belangrijk onderdeel van de
Olympische- en groeiambitie van de het
Koninklijk Nederlands Korfbalverbond
(KNKV).
Kangoeroe Klup
De eerste stappen richting de Olympische
Spelen worden gezet bij de Kangoeroes.
Voor kinderen van 3-6 jaar is dit dé manier
om kennis te maken met korfbal. Met veel
plezier en oog voor de sociale omgang
zien de kinderen hoe leuk het is om te
spelen met een bal, te rennen, te springen
en vooral te scoren.
Voor de korfbalverenigingen biedt de
Kangoeroe Klup doelgroep veel kans op
nieuwe leden. Ook is het door de Kangoeroe Klup mogelijk voor gezinnen met jonge
kinderen om samen naar de vereniging te
gaan en kinderen leren via de Kangoeroe
Klup al jong de normen en waarden die bij
korfbal hoog in het vaandel staan.

Je kunt deelnemen aan één van de vele
toernooien of evenementen die de
verenigingen of het KNKV organiseeren.
G-Korfbal
Speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking bieden meer dan vijftig
verenigingen korfbal aan voor deze bijzon-

Het vervolg
Bij het Schoolkorfbal wordt voortdurend
naar de ontwikkelingen in het onderwijs gekeken. Hieruit is naar voren gekomen, dat
kinderen gericht zijn op dynamiek en succesbeleving. Dit betekent dat korfbal een
aanbod moeten hebben waarin zij veel balcontact maken, veel lopen, veel scoren en
waarbij de actie en de snelheid voorop
staan. Dus afwijken van de geijkte spelvormen en sterker inzetten op spelplezier.
Met de introductie van 4Korfbal speelt het
KNKV in op die beleving. Door in één vak te
spelen zijn de kinderen non-stop aan het
bewegen en wordt er veel meer gescoord.
Daarnaast dwingt deze vorm de kinderen
tot het blijven bewegen en is het spel eenvoudiger te begrijpen voor hun ouders en
voor gymdocenten makkelijker over te
brengen.

moet eerst de huidige basis in Zuid verstevigd worden. Meer aandacht voor dameskorfbal en de zichtbaarheid in korfballend
Nederland vergroten vanuit de kracht van
het dameskorfbal. Tegelijkertijd moet er ook
aandacht zijn voor de uitbreiding van de
mogelijkheden voor gemengde teams in het
zuiden.
Beachkorfbal
De slimme promotie van Beachkorfbal
op drukke pleinen midden in steden en
op scholen leidt tot een snelle groei van
deze korfbalvorm. Beachkorfbal staat al
in korte tijd op de kaart. Er is veel
enthousiasme om te korfballen op zand
en in een ontspannen sfeer. Beachkorfbal
concentreert zich op de zomerperiode.

dere sporters. Het KNKV wil voor iedereen
in Nederland de mogelijkheid bieden te
korfballen bij de verenigingen in de buurt
en kan de clubs adviseren in de opzet van
het G-korfbal binnen de vereniging.

KombiFit
Een ander voorbeeld van creatieve inzet
van een korfbalvorm, ligt aan de andere
kant van het leeftijdspectrum, namelijk voor
45-plussers. Hiermee bieden we iedereen
die nog wel wil sporten, maar niet meer
kunnen of willen trainen en competities
spelen, een aangepast aanbod dat aansluit
op hun behoefte.
Dameskorfbal
Vanuit haar doelstellingen wil het KNKV
zoveel mogelijk mensen met plezier te laten
korfballen. Met dit als uitgangspunt, pro
moot de bond dat verenigingen alle spelvormen kunnen aanbieden, ook dameskorfbal.
Dit betekent een flinke cultuuromslag.
Als we willen dat verenigingen bewust
kiezen voor de introductie van dameskorfbal omdat het leuk en aantrekkelijk is en
andere tactische mogelijkheden biedt, dan
5

Zaalcompetitie: Aansluiting van onderaf bij de top?
De tien teams die in de drie hoogste klassen van de 29e Haagse
Korfbal Dagen zijn ingedeeld, zullen daar ook in de zaalcompetitie
onze regio vertegenwoordigen. Met twee teams in de Korfbal League
en één in de Hoofdklasse zijn wij hier in Den Haag en omstreken niet
bepaald verwend.
Maar van onderaf hebben een aantal regioteams aansluiting gevonden met de top. Doordat twee Zoetermeerse verenigingen zijn gepromoveerd, starten er dit zaalseizoen zes teams in de Overgangsklasse.

KORFBAL LEAGUE
Den Haag/Scheveningen is dit jaar eindelijk weer
vertegenwoordigd in de Korfbal League. KVS/Maritiem promoveerde vorig seizoen naar de hoogste klasse, waardoor het dit jaar al zeker is van
twee bijzondere ontmoetingen tegen Fortuna/My
Collections. De Delftse ploeg miste vorig jaar de
finale in Ahoij, maar herpakten zich door de
kleine finale van Dalto te winnen. De kans dat
KVS/Maritiem en Fortuna/My Collections elkaar
ook tegenkomen tijdens deze Haagse Korfbal
Dagen is groot. Vreemde eend in de bijt dit toernooi is KZ/Hiltex. De ploeg uit Koog aan de Zaan
werd als laatste aan het deelnemersveld toegevoegd. Het miste vorig seizoen de kruisfinales in
Ahoij nipt en zal dit met een nieuw trainersduo
ongetwijfeld willen rechtzetten.

Fortuna/My Collections
Trainer/coach: Ard Korporaal
Sportterrein: Schoemakerstraat, Delft
Thuishal: Fortunahal, Schoemakerstraat, Delft
Website: www. fortuna-korfbal.nl
Eindklassering 2013-2014: 3e plaats Korfbal
League
Klasse bij veldcompetitie: Ereklasse A

KVS/Maritiem
Trainer/coach: Marrien Ekelmans
Sportterrein: Cas van Dijkpark, Cremerweg,
Scheveningen
Thuishal: Houtrusthal, Laan van Poot, Den Haag
en De Blinkerd, Seinpoststraat, Scheveningen
Website: www.kvs-korfbal.info
Eindklassering 2013-2014: Algeheel kampioen
van de Hoofdklasse
Klasse bij veldcompetitie: Ereklasse B

Gorinchem. Dat doet het wel zonder coach Tim
Abbenhuis die zijn Die Haghe na drie jaar als
hoofdcoach heeft verlaten.

Die Haghe
Trainer/coach: Glenn de Vries
Sportterrein: Baambruggestraat, Den Haag
Thuishal: Houtrusthal, Laan van Poot, Den Haag
Website: www.diehaghe.nl
Eindklassering 2013-2014:
6e plaats Hoofdklasse A
Klasse bij veldcompetitie: Overgangsklasse D

OVERGANGSKLASSE A

KZ /Hiltex
Trainer/coach: Dico Dik en Chris Kaper
Sportterrein: Wezelstraat, Koog aan de Zaan
Thuishal: De Sprong , Molenwerf,
Koog aan de Zaan
Website: www.koogzaandijk.nl
Eindklassering 2013-2014:
5e plaats Korfbal League
Klasse bij veldcompetitie: Ereklasse A

SV Phoenix behaalde vorig jaar een prachtig
kampioenschap en mag daarom dit jaar aantreden in de Overgangsklasse. In poule A zullen de
Zoetermeerders dit seizoen behoorlijk wat kilometers moeten maken. Niet alleen op het veld,
maar zeker ook op de weg, want Phoenix is
ingedeeld bij teams uit onder meer Groningen,
Grou, Wageningen en Kampen.

HOOFDKLASSE B

@BrouwerMeeuwsen
6

In de zaalcompetitie is Die Haghe het enige
regioteam dat in de Hoofdklasse uitkomt. Ook dat
hing vorig jaar aan een zijden draadje, maar door
een fenomenale eindsprint met negen punten uit
de laatste zes wedstrijden volbrachten de Kanaries ‘het wonder van Houtrust’. Bij gebrek aan
regioclubs in de Hoofdklasse B gaat het team dit
jaar de strijd aan met onder meer drie Dordtse
teams, KCC uit Capelle a/d IJssel en GKV uit

SV Phoenix
Trainer/coach: Rob Berreboom
Sportterrein: Van Doornenplantsoen, Zoetermeer
Thuishal: De Veur, Prismalaan, Zoetermeer en

Eindklassering 2013-2014:
2e plaats Overgangsklasse C
Klasse bij veldcompetitie: Hoofdklasse A

Oosterpoort, Zanzibarplein, Zoetermeer
Website: www.svphoenix.nl
Eindklassering 2013-2014:
Kampioen van de Eerste klasse F
Klasse bij veldcompetitie: Eerste klasse D

OVERGANGSKLASSE B
Vorig jaar was een leerjaar voor Bas Harland en
zijn Eibers, dit seizoen moet er geoogst gaan
worden. Dat is ieder geval het streven van
HKV/Ons Eibernest. De club heeft sinds deze
zomer de beschikking over een prachtig gerenoveerde hal dat Korfbal League waardig is. Om
die ambitie gestalte te geven, zal dit seizoen de
eerste stap gezet moeten worden. Dat betekent
dus kampioen worden in de Overgangsklasse.

CKV Excelsior
Trainer/coach: Denise Bezemer en
Leon Posthumus
Sportterrein: Bieslandsepad, Delft
Thuishal: De Buitenhof,
Duke Ellingtonstraat, Delft
Website: www.ckv-excelsior.nl
Eindklassering 2013-2014:
5e plaats in Overgangsklasse B
Klasse bij veldcompetitie: Eerste klasse F

LKV Sporting Trigon
Trainer/coach: Leo van den Bos
Sportterrein: Sportpark Zoeterwoudsesingel,
Cronesteinkade, Leiden
Thuishal: 5 Meihal (het eerste team), Boshuizerlaan in Leiden
Website: www.sportingtrigon.nl
Eindklassering 2013-2014:
7e plaats Overgangsklasse B
Klasse bij veldcompetitie: Overgangsklasse C

OVERGANGSKLASSE D

HKV/Ons Eibernest
Trainer/coach: Bas Harland
Sportterrein: Steenwijklaan, Den Haag
Thuishal: HKV/Ons Eibernesthal,
Steenwijklaan, Den Haag
Website: www.eibernestkorfbal.nl
Eindklassering 2013-2014:
3e plaats Overgangsklasse C
Klasse bij veldcompetitie: Hoofdklasse B

Poule D is eigenlijk de enige poule waarbij de
teams uit onze regio niet enorm veel hoeven te
reizen. Barneveld en ’s Heer Hendriks Kinderen
zijn het verst weg. Avanti, Sporting Trigon en
De Meervogels liggen ook betrekkelijk dicht bij
elkaar, waardoor we dus zes regioderby’s tegemoet kunnen zien. Avanti miste vorig jaar nipt
promotie naar de Hoofdklasse. De Pijnackerse
club hoopt dit jaar stiekem die stap wel te kunnen
maken. Het Leidse Sporting Trigon wist
degradatie maar net te ontlopen en ook voor
De Meervogels uit Zoetermeer dat vorig jaar
nog Eerste klasse speelde, wordt het zaak om
zich te handhaven.

OVERGANGSKLASSE C
Na enkele jaren gejojood te hebben tussen de
Hoofdklasse en de Overgangsklasse is CKV
Excelsior de afgelopen twee jaar steevast op
de vijfde plek op het derde zaalkorfbalniveau
geëindigd. Dan mag je jezelf een stabiele
Overgangsklasser noemen. Als de ambities van
de Delftse club verder reiken, dan liggen er dit
jaar in poule C misschien kansen. Het treft onder
andere Victum/War Child, Oost-Arnhem, Dindoa
en Antilopen, maar ook het gedegradeerde Rust
Roest.

ZKV De Meervogels
Trainer/coach: Jelle den Dekker
Sportterrein: Vernède Sportpark,
Dr. JW Paltelaan, Zoetermeer
Thuishal: De Veur, Prismalaan, Zoetermeer
Website: www.zkvdemeervogels.nl
Eindklassering 2013-2014:
Kampioen van de Eerste klasse D
Klasse bij veldcompetitie: Overgangsklasse C

CKV Avanti
Trainer/coach: Jan Tromp
Sportterrein: Sportlaan, Pijnacker
Thuishal: De Viergang, Sportlaan, Pijnacker
Website: www.avantikorfbal.nl
@beachteamSV
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Feest van herkenning
Ook onder de nationale en regionale korfbaltop, valt er dit zaalseizoen voldoende
te genieten. Of het nu is in Sportcentrum
Vreeloo in De Lier, de Marimbahal in Rijswijk of één van de andere zestien sporthallen in de Haagse regio, waar passie, strijd
en eergevoel de fans zullen boeien.
Het zaalkorfbalseizoen 2014-2015 biedt de
deelnemende clubs van de Haagse korfbaldagen 2014 liefst 38 regionale derby’s.
Vooral de eerste klasse D (12) en de
tweede klasse G (20) zullen frequent knetteren van onderlinge rivaliteit.

FUTURA
Trainer/coach: Bart Taal
Sportterrein: Zonnebloemstraat, Den Haag
Thuishal: Sporthal Zuidhaghe,
Berensteinlaan 625H, Den Haag
Website: www.kvftutura.nl
Eindklassering 2013-2014: 4e plaats in 1F

ODO
Trainer/coach: Dirk Sercu
Sportterrein: Baanderheer, Maasland
Thuishal: Sporthal De Hofstede,
Hofsingel 93, Maasland
Website: www.odomaasland.nl
Eindklassering 2013-2014: 6e plaats 1C

EERSTE KLASSE F
EERSTE KLASSE D
In de eerste klasse D ontmoeten ALO,
Futura, Refleks en DES elkaar. Voor Futura
en Refleks inmiddels een bekend gegeven.
Zij vechten ook tijdens de veldcompetitie
twee onderlinge duels uit, waarvan de eerste op 14 september jl. in het voordeel van
Refleks werd beslecht (16-13). Vorig jaar
troffen Futura en Refleks elkaar ook al gedurende de zaalseizoen. Toen eindigden de
Rijswijkers een plaats boven de Hagenaars.

KORFBALVERENIGING DES
Trainer/coach: Tilbert de la Haye
Sportterrein: Sportpark Biesland
Bieslandsepad, Delft
Thuishal: De Hoornbloem, Koningin
Julianaplein, Den Hoorn
Website: www.des.isdeclub.nl
Eindklassering 2013-2014: 6e plaats 1D

EERSTE KLASSE E

ALO
Trainer/coach: Arthur Staal,
Robert Mijnsbergen
Sportterrein: Evert Wijtemaweg, Den Haag
Thuishal: Houtrusthal, Laan van Poot,
Den Haag
Website: www.alo.nu
Eindklassering 2013-2014: 1e plaats 2H

REFLEKS
Trainer/coach: Arie van der Harst,
Arnold van der Harst
Sportterrein: Schaapweg, Rijswijk
Thuishal: Sporthal Marimba,
Waldhoornplein, Rijswijk
Website: www.refleks.nl
Eindklassering 2013-2014: 3e plaats 1F

De Westlandse korfbalfans kunnen zich
verheugen op twee derby’s tussen Valto en
ODO in de eerste klasse E, waar ODO vorig
seizoen net het vege lijf redde en Valto als
kampioen in de tweede klasse naar toe
promoveerde.

C.K.V. VALTO
Trainer/coach: Marco Swikker
Sportterrein: Veilingweg, De Lier
Thuishal: Sportcentrum Vreeloo,
Veilingweg 16, De Lier
Website: www.ckv-valto.nl
Eindklassering 2013-2014: 1e plaats 2F

Feitelijk kunnen de wedstrijden in 1F tussen
Fiks en VEO geen derby’s worden genoemd.
Daarvoor liggen Oegstgeest en Voorburg te
ver uit elkaar. Weinig sentiment hier te verwachten op de tribunes helaas.

FIKS
Trainer/coach: Hans Peters
Sportterrein: Sportcomplex Voscuyl
Van Houderingenlaan, Oegstgeest
Thuishal: Sporthal de Cuyl,
De Voskuyl, Oegstgeest
Website: www.frommagio.com/fiks
Eindklassering 2013-2014: 5e plaats 1C

VEO
Trainer/coach: Maarten Taffijn
Sportterrein: Groene Zoom,
Den Haag/Voorburg
Thuishal: Sporthal Essensteijn,
Elzendreef, Voorburg
Website: www.veokorfbal.nl
Eindklassering 2013-2014: 1e plaats 2E
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TWEEDE KLASSE G
Weidevogels en Achilles speelden vorig
seizoen al samen in poule 2E, waar de
Haagse formatie net een plaats boven de
club uit Bleiswijk eindigde. In een burenruzie zullen de duels tussen Weidevogels en
Achilles niet snel ontaarden. Maar wellicht
dat de nieuwe trainer/coach in Bleiswijk,
Erwin Dekker, als ras-Achilliaan voor wat
sentiment zorgt en daarmee leuke
wedstrijden.
In deze poule kennen ONDO en Dijkvogels
elkaar al van vorig seizoen, toen ONDO net
een plaatsje boven Dijkvogels eindigde.
GKV is nieuw in de tweede klasse.

WEIDEVOGELS
Trainer/coach: Erwin Dekker
Sportterrein: Sportpark Merenveld
Gotzenhainsingel, Bleiswijk
Thuishal: De Rijneveen,
Rembrandlaan 40, Bleiswijk
Eindklassering 2013-2014: 5e plaats 2E

HKV ACHILLES
Trainer/coach: Eric den Dekker &
Dennis Brusse
Sportterrein: Pomonoplein, Den Haag
Thuishal: Sporthal Ockenburgh,
Wijndaelerduin 27
Website: www.hkvachilles.net
Eindklassering 2013-2014: 4e plaats 2E

ONDO
Trainer/coach: Arthyn Muller
Sportterrein: van Leeuwenhoekstraat,
's-Gravenzande
Thuishal: Westlandhal, Spinel 4,
s-Gravenzande
Website: www.ckvondo.nl
Eindklassering 2013-2014: 5e plaats 2F
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OVERIGE TEAMS
C.K.V. DIJKVOGELS
Trainer/coach: Dennis Looijenstein
Sportterrein: Nollaan, Maasdijk
Thuishal: Sporthal Maasdijk,
Lange Kruisweg 44E, Maasdijk
Website: www.dijkvogels.nl
Eindklassering 2013-2014: 6e plaats 2F

GKV
Trainer/coach: Sander Baars
Sportterrein: Bezuidenhoutseweg,
Den Haag
Thuishal: Overbosch, Vlaskamp 3,Den Haag
Website: www.gkvdenhaag.nl
Eindklassering 2013-2014: 1e plaats, 3E

Ready (2F), Maassluis (2H) en Paal Centraal
(3J) zullen andere ingrediënten moeten
vinden om het publiek aan zich te binden.
Voor deze clubs geen regionale ontmoetingen. Voor Ready zou het echter om een andere reden wel eens een bijzonder seizoen
kunnen worden. De club aan de Haagse Escamplaan beleeft een jubileumjaar (95 jaar),
maar zou tegelijkertijd wel eens aan het
laatste seizoen in de clubhistorie bezig kunnen zijn. Afgelopen zomer werd al afscheid
genomen van de laatst overgebleven jeugdleden, die bijna allemaal de overstap naar
Achilles hebben gemaakt. Of de senioren
medio volgend jaar dezelfde overstap
maken, is op dit moment onderwerp van
gesprek. En dus zou elke thuiswedstrijd van
Ready dit zaalseizoen wel eens van grote
nostalgische waarde kunnen worden.

TWEEDE KLASSE I
Dubbel Zes ’66 promoveerde als nummer
twee in 3K naar de tweede klasse, waar
DKC vorig jaar in de middenmoot eindigde.

DUBBEL ZES ‘66
Trainer/coach: Richard Maffiocioli del
Castelletto
Sportterrein: Stokroosveld,
Zonnebloemstraat, Den Haag
Thuishal: Houtrust, Laan van Poot,
Den Haag
Website: www.dubbelzes.net
Eindklassering 2013-2014: 2e plaats, 3K

DKC
Trainer/coach: Arjan Maltha
Sportterrein: Sportpark Biesland
Bieslandsepad, Delft
Thuishal: Wippolderhal,
Rijksstraatweg 9, Delft
Website: www.dkc-delft.nl
Eindklassering 2013-2014:

READY
Trainer/coach: Eelko Groen
Sportterrein: Escamplaan, Den Haag
Thuishal: Sporthal Transvaal,
Colensostraat, Den Haag
Website: www.kvready.nl
Eindklassering 2013-2014: 2e plaats 2H

CKC MAASSLUIS
Trainer/coach: Tom Tesselaar
Sportterrein: Sportpark Wipperspark,
Maassluis
Thuishal: Olympiahal, Rozenlaan 2,
Maassluis
Website: www.ckcmaassluis.nl
Eindklassering 2013-2014: 3e plaats 2F

PAAL CENTRAAL
Trainer/coach: Martijn Verweij
Sportterrein: Sportcentrum TU Delft
Mekelweg 8, Delft
Thuishal: Sportcentrum TU Delft,
Mekelweg, Delft
Website: www.paalcentraal.nl
Eindklassering 2013-2014: 2e plaats 4F

Je sociale leven speelt zich af bij korfbal
Wie ooit met korfbal in aanraking is gekomen, weet dat de sport anders is dan andere sporten.
Het is dé familie- en vriendensport bij uitstek. Daar kunnen oud-internationals Mandy Loorij en
Tim Abbenhuis over meepraten en dat doen ze in het clubhuis van Die Haghe.
lleen al het feit dat jongens en meisjes samen sporten, dat geeft een aparte sfeer”, vertelt Tim, die is
getrouwd met Mandy. “Het is niet alleen maar het
macho gedrag van de jongens, zoals bij sommige andere
sporten. Je loopt altijd door elkaar heen en dat is de basis
voor de familiesport. Het is overal jongens en meisjes en
je neemt gemakkelijk je kinderen mee naar korfbal.”
Mandy vult aan: “Je staat daadwerkelijk samen in het
veld en dat is denk ik bij geen enkele andere sport het
geval. Dat je als jongeman en jong meisje, als vriend en
vriendin samen kunt sporten. In het veld bloeien niet de
romances op, maar wel eromheen. Je doet heel veel
samen.”
Mandy en Tim hebben twee zoons, Mike en Boyd, die
beiden korfballen bij Die Haghe, de club waar hun ouders
furore maakten. Hadden ze wel een keus qua sport? “Ja
hoor, zeker”, is Tim stellig. “Boyd is zelfs nog een tijdje
gestopt omdat hij er helemaal niets aan vond. Mike stond
in het begin alleen maar achter de coach. Hij vond het allemaal heel spannend en eng. Toen Boyd op een gegeven
moment aangaf, dat hij wel een wedstrijdje wilde spelen,
legden wij hem uit, dat hij dan moest beginnen met trainen. Daar dacht hij eerst nog even over na. Nu zijn ze alle-
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bei niet meer van het veld weg te slaan. Al hun vriendjes
zitten hier en ze vinden sporten leuk.” Mandy: “Het is heel
leuk om ze zo hier te zien spelen, vooral omdat ik weet
wat korfbal je brengt. Het is niet alleen de sport, maar ook
alles er omheen, zoals de vriendenkring waarmee je later
op stap gaat. Het is veel meer dan een sport. Hier speelt
heel je sociale leven zich af. Dat zien we bij hen ook en
dat geeft een gevoel van veiligheid.” Tim vult aan: “Je
kunt hier je kinderen gewoon vrij laten rondlopen. Ze
gaan het veld niet af en er is een enorme sociale controle.
Iedereen weet dat het onze kinderen zijn. Nu zijn ze negen
en elf en gebeurt er niet zoveel geks meer, maar toen
ze drie of vier waren, lette iedereen op, ook op onze
kinderen.”
Dus rijst de vraag hoeveel tijd ze dan op de club doorbrengen. “Je blijft de hele dag op het veld rondhangen.
We zijn vandaag om half tien begonnen en gaan vanavond om dezelfde tijd pas weg. Hun vriendjes, onze
vrienden en de familie zit hier. Dit is gewoon ons sociale
leven.”
Toen de foto moest worden gemaakt kwam de vraag wie
erop moesten, alleen zij twee, de kinderen, de ouders.
Het kon allemaal, want iedereen was er.
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AND THE BEACH GOES ON!
Beachkorfbal is populair dat moge wel duidelijk zijn, na het NK Beachkorfbal dat
16 augustus in Scheveningen werd gehouden. Ruim 650 deelnemers en daarnaast nog
ongeveer 1000 liefhebbers, waren aanwezig in en rondom het The Hague Beachstadium.

DVO ‘Beach’ won in een spannende finale
van PKC/SKSGroep, de indoorkampioen van
2014. Uit handen van beachvolleybalicoon
Reinder Nummerdor en voorzitter van het
KNKV Rob Meijer ontving DVO de grote
beker.
De hele dag was een groot succes dus wil
Barry Schep, verantwoordelijk voor Beachkorfbal binnen het KNKV, doorpakken: “Om
na een mooie beachkorfbalzomer het beachseizoen op deze manier af te sluiten, is na-

tuurlijk geweldig. 15 augustus 2015 staat alweer dikgedrukt in mijn agenda, want dan
sluiten we het beachkorfbalseizoen weer af,
met het NK Beach en een groot breedtesportevenement ernaast, net zoals de afgelopen
editie. Onze beachkorfbalkalender zal dit seizoen ook weer worden uitgebreid en er
wordt al gekeken naar een aantal regionale
beachkorfbalcompetities. Het zou prachtig
zijn als we ook in Den Haag een zomercompetitie kunnen opzetten met alle beachvel-

den die er liggen en natuurlijk de vele stranden. Verenigingen met een beachveld op de
accommodatie merken nu al de meerwaarde. Door een zomerprogramma aan te
bieden worden jongeren die het hele seizoen
veel te lang vinden, toch nog warm gemaakt
om betrokken te blijven bij de club. Door een
kleine bijdrage, de zogenaamde beachcontributie, kunnen ze gebruik maken van het
beachveld. De korfbalverenigingen hebben
de luxe, dat ze veelal over een eigen accommodatie beschikken en het aanleggen van
een beachveld is vrij eenvoudig. Zeker ook
door invoering van de nieuwe veldafmetingen, blijft er ruimte over. Deze ruimte is perfect te gebruiken om een of meer
beachvelden te laten aanleggen.
Het opzetten van een samenwerking met een
volleybalvereniging in de regio kan hierbij
zeer voordelig zijn. Volleybalverenigingen zitten namelijk vast aan sporthallen van de gemeenten en kunnen op deze manier gebruik
maken van de beachvelden van de korfbalverenigingen. Al met al moeten we het komende jaar zorgen voor een goede fundering
om beachkorfbal tot een volwaardige sport
te ontwikkelen. Uiteindelijk zien we ook internationaal veel kansen om met beachkorfbal
de wereld te veroveren.”
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De Haagse
Korfbaldagen
2014

Van 25 oktober tot en met 1 november beleven we in en om Den Haag
de 29e editie van de Haagse Korfbaldagen 2014. Er kan dus inmiddels
zeker gesproken worden van een
jaarlijkse traditie direct voorafgaand
aan het nieuwe seizoen zaalkorfbal.
De organisator, de Stichting The Hague Korfball Masters,
ziet zich elk jaar geplaatst voor een complexe opgave
welke het gehele jaar door, de aandacht vraagt. Meestal
neemt het bestuur twee weken rust na afloop, maar dan
volgt de financiële en administratieve afwikkeling om vervolgens begin maart de uitnodigingen voor de volgende
editie alweer de deur uit te doen. Na ontvangst van de
inschrijvingen wordt begin april het conceptprogramma
opgesteld op basis waarvan de sporthallen in de verschillende speelsteden voor 1 mei worden ingehuurd. Daarna
worden in aanloop naar het evenement alle overige te
regelen zaken (en dat zijn er vele!) ter hand genomen.
Als alles volgens planning en prognose verloopt, dan
volgt voor het bestuur na alle inspanningen de voldoening van de positieve respons ten aanzien van een week
actieve en passieve beleving van veel korfballiefhebbers.
Voor de komende jaren heeft het bestuur zich ten doel
gesteld om het traditionele evenement een upgrade te
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geven. Dit jaar zijn daar al de eerste tekenen van
zichtbaar. Dit magazine is, ten opzichte van eerdere
programmaboekjes, een mooi voorbeeld, maar ook de
betrokkenheid en inzet van korfbalambassadeurs en de
aan korfbal of sport in het algemeen gerelateerde sideevents in de verschillende sporthallen, zijn noviteiten ten
opzichte van voorgaande jaren. Maar er is nog veel meer
mogelijk met als doel de korfbalsport in de gehele regio
en in het algemeen, een week lang volop positief in de
publiciteit en onder de aandacht te brengen rondom
de Haagse Korfbaldagen.
Om, als onafhankelijke organisatie (de Stichting The
Hague Korfball Masters is niet verbonden aan één of
meer korfbalverenigingen) het bovenstaande te kunnen
bereiken, is betrokkenheid van alle deelnemende clubs
onontbeerlijk. Met elkaar moet het lukken om de korfbalsport ieder jaar in dezelfde periode gezamenlijk een
positieve boost te geven. Het bestuur heeft daarin alle
vertrouwen en zal haar taak als initiator graag op zich
nemen.
Voor nu wens ik alle speelsters, spelers, coaches, officials
en toeschouwers spannende en sportieve wedstrijden toe
en zeg ik graag tot ziens op zaterdag 1 november 2014,
bij de verschillende finales in de prachtig gerenoveerde
sporthal van HKV/Ons Eibernest aan de Steenwijklaan te
Den Haag. Tot ziens!
Stichting The Hague Korfball Masters
Rémy van Eijnatten, voorzitter

POULE-INDELING HAAGSE KORFBALDAGEN 2014

Senioren KL-HK

Poule C

A-JEUGD 1

Poule A

Futura
Maassluis
Paal Centraal

Poule A

KVS/Maritiem
Fortuna/My Collections
Die Haghe
KZ/Hiltex

Poule D
Refleks
Dubbel Zes
Ondo

Senioren OK
Poule E
Poule A
HKV/Ons Eibernest
Phoenix
Avanti

VEO
Ready
Dijkvogels

De Meervogels
Sporting Trigon
Excelsior

Poule B
Die Haghe A1
Avanti A1
Maassluis A1
KZ Danaiden A1

Poule C
Poule F

Poule B

HKV/Ons Eibernest A1
Excelsior A1
ODO A1
Weidevogels A1

DES
GKV
DKC

GKV A1
Achilles A1
Ondo A1
Refleks A1

A-JEUGD HK-OK

A-JEUGD 2-3

Poule A

Poule A
ALO A1
DKC A1
Dijkvogels A1
HKD A1

SENIOREN 1-2-4
Poule A
ALO
Valto
Weidevogels

KVS/Maritiem A1
Valto A1
De Meervogels A1

Poule B
Poule B
Fiks
ODO
Achilles

KZ/Hiltex A1
Tempo A1
VEO A1

Poule B
Futura A1
DES A1
Fiks A1
Dubbel Zes A1
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SPEELSCHEMA DE HAAGSE KORFBALDAGEN 2014

Zaterdag 25 oktober 2014 De Schilp - Rijswijk - veld 1
A-jeugd 1
A-jeugd 1

09.15 09.51
09.56 10.31

Uitslagen

HKV/Ons Eibernest A1 - Excelsior A1 ..............................................................
Die Haghe A1 - Avanti A1 ....................................................................................

Officiële opening 29e editie Haagse Korfbaldagen 2014 door Rob Meijer, voorzitter KNKV
A-jeugd 1
A-jeugd 1
A-jeugd 1
A-jeugd 1
A-jeugd 1
A-jeugd 1
A-jeugd 2-3
A-jeugd 2-3
A-jeugd 1
A-jeugd 2-3
A-jeugd 2-3
A-jeugd 2-3
A-jeugd 2-3

10.40 11.16
11.20 11.56
12.00 12.36
12.40 13.16
13.20 13.56
14.00 14.36
14.40 15.16
15.20 15.56
16.00 16.36
16.40 17.16
17.20 17.56
18.00 18.36
18.40 19.16

ODO A1 - HKV/Ons Eibernest A1 .......................................................................
Maassluis A1 - Die Haghe A1 .............................................................................
Weidevogels A1 - HKV/Ons Eibernest A1 .......................................................
GKV A1 - Achilles A1 ............................................................................................
KZ Danaiden A1 - Die Haghe A1 ........................................................................
Ondo A1 - GKV A1 .................................................................................................
ALO A1 - DKC A1 ...................................................................................................
Futura A1 - DES A1 ................................................................................................
Refleks A1 - GKV A1 ..............................................................................................
Dijkvogels A1 - ALO A1 ........................................................................................
Fiks A1 - Futura A1 ................................................................................................
HKD A1 - ALO A1 ...................................................................................................
Dubbel Zes - Futura A1 ........................................................................................

Zaterdag 25 oktober 2014 De Schilp - Rijswijk - veld 2
A-jeugd 1
A-jeugd 1

09.15 09.51
09.56 10.31

ODO A1 - Weidevogels A1 ..................................................................................
Maassluis A1 - KZ Danaiden A1 ........................................................................

Officiële opening 29e editie Haagse Korfbaldagen 2014 door Rob Meijer, voorzitter KNKV
A-jeugd 1
A-jeugd 1
A-jeugd 1
A-jeugd 1
A-jeugd 1
A-jeugd 1
A-jeugd 2-3
A-jeugd 2-3
A-jeugd 1
A-jeugd 2-3
A-jeugd 2-3
A-jeugd 2-3
A-jeugd 2-3

10.40 11.16
11.20 11.56
12.00 12.36
12.40 13.16
13.20 13.56
14.00 14.36
14.40 15.16
15.20 15.56
16.00 16.36
16.40 17.16
17.20 17.56
18.00 18.36
18.40 19.16

Weidevogels A1 - Excelsior A1 ..........................................................................
KZ Danaiden A1 - Avanti A1 ...............................................................................
Excelsior A1 - ODO A1 .........................................................................................
Ondo A1 - Refleks A1 ............................................................................................
Avanti A1 - Maassluis A1 .....................................................................................
Refleks A1 - Achilles A1 .......................................................................................
HKD A1 - Dijkvogels A1 ........................................................................................
Fiks A1 - Dubbel Zes A1 .......................................................................................
Achilles A1 - Ondo A1 ..........................................................................................
DKC A1 - HKD A1 ...................................................................................................
Dubbel Zes - DES A1 .............................................................................................
Dijkvogels A1 - DKC A1 ........................................................................................
DES A1 - Fiks A1 .....................................................................................................

Sponsors
Twee
zonder
Stuurman
Uitgevers

Sub sponsors
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Mediapartners

Zaterdag 25 oktober 2014 Houtrust - Den Haag
Senioren 1-2-3
Senioren 1-2-3
Senioren 1-2-3

19.15 20.05
20.20 21.10
21.25 22.15

Uitslagen

ALO - Valto ...............................................................................................................
Fiks - ODO ................................................................................................................
Futura - Paal Centraal ...........................................................................................

Zaterdag 25 oktober 2014 HKV/Ons Eibernesthal
Senioren 1-2-3
Senioren OK
Senioren 1-2-3

19.10 20.00
20.15 21.30
21.40 22.30

DES - GKV ................................................................................................................
HKV/Ons Eibernest - Phoenix .............................................................................
VEO - Ready..............................................................................................................

Zondag 26 oktober 2014 HKV/Ons Eibernesthal
Senioren 1-2-3
Senioren OK
Senioren 1-2-3

11.10 12.00
12.15 13.30
13.40 14.30

Refleks - Dubbel Zes .............................................................................................
De Meervogels - Sporting Trigon ......................................................................
GKV -DKC .................................................................................................................

Maandag 27 oktober 2014 Zuidhaghe - Den Haag
A-jeugd 2-3
Senioren 1-2-3
Senioren 1-2-3

19.15 20.05
20.20 21.10
21.25 22.15

Winnaar poule E - Winnaar poule F (A) ............................................................
Ready - Dijkvogels .................................................................................................
ODO - Achilles ........................................................................................................

Maandag 27 oktober 2014 Vreelohal - De Lier
Senioren 1-2-3
Senioren 1-2-3
Senioren 1-2-3

19.15 20.05
20.20 21.10
21.25 22.15

Dubbel Zes - Ondo ................................................................................................
Valto - Weidevogels ..............................................................................................
Paal Centraal - Maassluis ....................................................................................

Maandag 27 oktober 2014 De Blinkerd - Den Haag
A-jeugd HK-OK
A-jeugd HK-OK

19.15 20.30
20.45 22.15

KZ/Hiltex A1 - Tempo A1 ......................................................................................
KVS/Maritiem A1 - De Meervogels A1 .............................................................

Dinsdag 28 oktober 2014 De Viergang - Pijnacker
Senioren OK
Senioren OK

19.15 20.30
20.45 22.15

Phoenix - Avanti .....................................................................................................
Sporting Trigon - Excelsior .................................................................................

Dinsdag 28 oktober 2014 Zuidhaghe - Den Haag
Senioren 1-2-3
Senioren 1-2-3
Senioren 1-2-3

19.15 20.05
20.20 21.10
21.25 22.15

Weidevogels - ALO ................................................................................................
Achilles - Fiks ..........................................................................................................
Maassluis - Futura .................................................................................................

Sponsors
Twee
zonder
Stuurman
Uitgevers

Sub sponsors

Mediapartners

Dinsdag 28 oktober 2014 Marimbahal - Rijswijk
Senioren 1-2-3
Senioren 1-2-3
Senioren 1-2-3

19.15 20.05
20.20 21.10
21.25 22.15

Uitslagen

Ondo - Refleks ........................................................................................................
Dijkvogels - VEO .....................................................................................................
DKC - DES ................................................................................................................

Woensdag 29 oktober 2014 Houtrust - Den Haag
Senioren 1-2-3
Senioren 1-2-3
Senioren 1-2-3

19.15 20.05
20.20 21.10
21.25 22.15

Winnaar poule A - Winnaar poule F (A) ...........................................................
Winnaar poule B- Winnaar poule E (B) .............................................................
Winnaar poule C - beste nr.2 © ...........................................................................

Woensdag 29 oktober 2014 Zuidhaghe - Den Haag
A-jeugd 1-2-3
A-jeugd 1-2-3
Senioren 1-2-3

19.15 20.05
20.20 21.10
21.25 22.15

Winnaar poule B - Winnaar A (C) ......................................................................
Winnaar poule A - Winnaar poule C (B) ...........................................................
Winnaar poule D - 2e nr.2 (D) .............................................................................

Woensdag 29 oktober 2014 Essesteyn - Voorburg
A-jeugd HK-OK
A-jeugd HK-OK

19.15 20.30
20.45 22.15

VEO A1 - Tempo A1 ...............................................................................................
Valto A1 - De Meervogels A1 ..............................................................................

Donderdag 30 oktober 2014 HKV/Ons Eibernesthal
Senioren OK
Senioren OK

19.15 20.30
20.45 22.15

Avanti - HKV/Ons Eibernest ................................................................................
Excelsior - De Meervogels ..................................................................................

Vrijdag 31 oktober 2014 HKV/Ons Eibernesthal
A-jeugd HK-OK
Senioren KL-HK

19.15 20.30
20.45 22.15

KZ/Hiltex A1 - VEO A1 ..........................................................................................
KZ/Hiltex - Fortuna/My Collections (A) .............................................................

Vrijdag 31 oktober 2014 Marimbahal - Rijswijk
Senioren 1-2-3
Senioren 1-2-3

19.15 20.30
20.45 22.15

Winnaar A - Winnaar C (E) ...................................................................................
Winnaar B - Winnaar D (F) ...................................................................................

Vrijdag 31 oktober 2014 Zuidhaghe - Den Haag
A-jeugd HK-OK
Senioren KL-HK

19.15 20.30
20.45 22.15

Valto A1 - KVS/Maritiem A1 ................................................................................
Die Haghe - KVS/Maritiem (B) .............................................................................

Zaterdag 1 november 2014 HKV/Ons Eibernesthal
A-jeugd 1-2-3
Senioren 1-2-3
A-jeugd HK-OK
Senioren KL-HK

12.10 13.20
13.35 14.45
15.00 16.20
16.35 17.55

Winnaar B - winnaar C (D)....................................................................................
Winnaar E - Winnaar F (G) ...................................................................................
Winnaar poule A - Winnaar poule B (A) ...........................................................
Verliezer A - Verliezer B (C)...................................................................................

Intermezzo met zanger John Medley
Senioren OK

18.30 19.50

Winnaar poule A - Winnaar poule B (A) ...........................................................

Intermezzo met zanger John Medley
Senioren KL-HK

20.25 21.45

Winnaar A - Winnaar B (D) ...................................................................................

Voor het wedstrijdreglement en de namen van de scheidsrechters en assistenten,
verwijzen wij u graag naar de website www.haagsekorfbaldagen.nl

WINNAARS HAAGSE KORFBALDAGEN
SENIOREN

TOP

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

KVS
VEO
Die Haghe
Die Haghe
Fortuna
Die Haghe
Die Haghe
HKV/Ons Eibernest
Fortuna
KVS
HKV/Ons Eibernest
Die Haghe
Fortuna
Fortuna
Die Haghe
KVS
Fortuna
Fortuna
Fortuna/Tempus
Fortuna/Tempus
Fortuna/Tempus
Fortuna/Tempus
KVS
KVS
Fortuna/MHIR
Fortuna/MHIR
Tempo
KVS/Maritiem
???

LANDELIJK
1
1
1
2
1
3
4
1
2
2
2
5
3
4
5
3
5
6
7
8
9
10
4
5
11
12
1
6

IJsselvogels
VEO
Maassluis
DKC
ONDO
ALO
Dijkvogels
Maassluis
Futura
Avanti
Avanti
Achilles
DKC
DES
VEO
Eibernest/Vrolijk
Ready
Excelsior
De Meervogels
Phoenix
???

A-JEUGD

LANDELIJK

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Die Haghe
Die Haghe
Fortuna
Ready
Achilles
Die Haghe
Die Haghe
KVS
KVS
Fortuna
Die Haghe
Die Haghe
KVS
KVS
KVS
Fortuna/Tempus
Fortuna/Tempus
De Meervogels
De Meervogels
De Meervogels
Fortuna/MHIR
Avanti
Fortuna/MHIR
Fortuna/MHIR
???

Ranglijst Topklasse:
Fortuna
Die Haghe
KVS
HKV/Ons Eibernest
Tempo
Veo

12x
6x
6x
2x
1x
1x

DISTRICT

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
3
1
1
1
1

Foto’s: Sebastiaan Nederhoed

Fiks
VEO
Dijkvogels

1
3
2

Dijkvogels
DKC
DES
Refleks
Fluks
ALO
???

3
3
2
1
1
2

DISTRICT

1
2
1
1
1
3
4
1
2
2
5
6
3
4
5
3
4
1
2
3
5
2
6
7

Valto
AKC Antwerpen
Excelsior
HKV/Ons Eibernest
Avanti
HKV/Ons Eibernest
Maassluis
Fiks
HKV/Ons Eibernest
HKV/Ons Eibernest
???

1
1
1
1
1
2
1
1
3
4
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Internationaal

KORFBAL
anno 2014
De International Korfball
Federation (IKF) is al meer
dan 80 jaar de organisatie
die zich inspant om korfbal
te verspreiden over de
wereld. De Nederlandse en
Belgische korfbalorganisatie
stonden in 1933 aan de
basis van wat nu de IKF is.

Foto: Cor Mantel

Korfbal is de enige gemengde teamsport
in de wereld en wordt op vele niveaus
gespeeld: jeugd, senioren, veteranen, topkorfbal en recreatieniveau. Korfbal slecht
grenzen tussen de seksen in verschillende
culturen over de wereld. De korfbalsport
profileert zich als innovatief en een goed
toegankelijke sport voor spelers, scheidsrechters, toeschouwers en andere in sport
geïnteresseerden, die via TV, Internet of
sociale media, korfbal beleven.
r zijn nu 61 landen bij de IKF aangesloten. De Filipijnen zijn het laatste
land dat onlangs is toegetreden tot
de IKF. De laatste jaren komt de grootste
groei van de IKF uit Azië. De IKF streeft naar
een gecontroleerde groei in de komende
jaren tot 65 landen. De lidlanden bevinden
zich nu in Europa (32), Azië, (14), Amerika
(8), Afrika (5), Oceanië (2).
Het KNKV is met haar ruim 90.000 leden,
verdeeld over ruim 500 verenigingen,
de grootste landenorganisatie. Door de
enorme kwaliteiten op korfbaltechnisch
gebied voor alle leeftijdsgroepen en haar
ervaren kader aan vrijwilligers, speelt het
KNKV ook een heel belangrijke rol in de
ontwikkeling van het internationale korfbal.
De IKF is sinds 1993 erkend door het Inter-

E

nationaal Olympisch Comité en aangesloten
bij SportAccord, Association of the IOC
Recognised International Sports Federations (ARISF) en International World Games
Association (IWGA). De IKF conformeert
zich aan WADA reglementen waar het de
antidoping betreft.
Teneinde de aandacht voor korfbal wereldwijd te vergroten heeft ‘korfball awareness’
een hoge prioriteit. Als elke korfballer tien
vrienden/vriendinnen/familieleden en
zakenrelaties voor korfbal interesseert door
erover te praten, te communiceren op
sociale media, hen mee te nemen naar
wedstrijden en/of evenementen, dan zijn
er wereldwijd vele miljoenen bij korfbal en
alleen in Nederland een miljoen mensen bij
korfbal betrokken. Dit voegt veel toe aan
de wereldwijde erkenning. Het vergroot de
kansen op sponsorwerving en de mediaaandacht zal erdoor ook toenemen.
De evenementenkalender van de IKF laat
een aanzienlijke uitbreiding zien in de laatste jaren. Naast de wereldkampioenschappen voor senioren en <23 jaar teams, staan
daar continentale kampioenschappen voor
senioren, <23 en <21 teams op in Europa,
Azië, Afrika, Amerika en Oceanië. Elke vier
jaar staat korfbal op het programma van de
World Games; een multisport evenement

met ongeveer 35 sporten. In 2017 vindt in
het Poolse Wroclaw de volgende editie
plaats voor de World Games.
Het oudste IKF toernooi is de Europa Cup.
Half januari 2015 wordt dit voor de 49e
keer verspeeld. Twaalf nationale
kampioenen doen mee.
In de komende jaren komen wordt de internationale korfbal kalender verder uitgebreid
met:
n IKF <21 en <19 wereldkampioenschappen
n IKF <19, <17 en <15 continentale
kampioenschappen
n IKF Korfball4 evenementen voor
top- en recreatiekorfbalniveaus.
Internationaal korfbal maakt, om haar
doelen te bereiken, intensief gebruik van
sociale media, als Facebook en LinkedIn,
de websites www.korfball.org en
www.worldkorfball.org, het ikfchannel op
YouTube.
Een IKF doel op langere termijn, is korfbal
te kwalificeren voor deelname aan de
Olympische Spelen als programmasport.
Dan zal iedereen zich daartoe moeten
inzetten, ook u! Draag uw enthousiasme
voor korfbal over aan anderen.
Frans Walvis, IKF Senior-Vice President
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SIDE EVENTS
HAAGSE KORFBALDAGEN
Een nieuw onderdeel binnen de Haagse Korfbaldagen, is het organiseren van informatiebijeenkomsten en workshops en clinics op het gebied van para/medische zaken,
opleidingen en scholing van kader en scheidsrechters. Ook het informeren van kader,
trainer/coaches, ouders en sporters van alle mogelijke vormen van sportopleidingen
binnen het onderwijs. Onderwerpen, die een betere en mogelijk nieuwe kijk opleveren
over het korfballen op hoog niveau. Voor sommige onderdelen is het doorgaan
afhankelijk van aantal inschrijvingen. Informatie en aanmelden via de website
www.haagsekorfbaldagen.nl. De deelname is gratis.

SIDE EVENT 1:
Themadag korfbal en
sportopleidingen
Zaterdag 25 oktober in de Sporthal
De Schilp tussen 11.00 en 16.00 uur

Zaterdag 25 oktober in de Sporthal
De Schilp om 13.00 uur

Er is nog veel onbekendheid over de mogelijkheden om als korfballer een specifieke
opleiding te volgen, waarin sport een voorname rol speelt. Voor verenigingen is het
belangrijk dat hun kader goed is voorbereid
op en opgeleid voor het begeleiden van
allerlei activiteiten op zowel bestuurlijk,
als training- en opleidingsgebied.

Sportkader Nederland verzorgt een
rondetafelgesprek over werkgeverschap
en vergoedingen voor vrijwilligers. Dit zal
worden verzorgd door Stèphanie Karlsson.

Het KNKV en diverse onderwijsinstellingen,
die op dat vlak iets te bieden hebben, zullen
zich tussen 11.00 en 16.00 uur presenteren.
Voor ouders, sporters, trainer/coaches en
bestuurders is dit een belangrijke informatiebron.Wie zijn er allemaal?
n

V.O. Segbroek College als LOOTschool
en sportklassen
n MBO Mondriaan College met
sportopleiding
n HBO Haagse Hogeschool met
sportmanagement en HALO
n KNKV Opleidingen, cursussen
Versterken sportkader Sportservice
Zuid-Holland en gemeente Den Haag
Meer informatie over juiste tijden en dergelijke is te verkrijgen via de website
www.haagsekorfbaldagen.nl. Je hoeft je
hiervoor niet van te voren aan te melden.
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SIDE EVENT 2:
Themabijeenkomst
Sportkader

De maatschappij verandert en dit heeft
ook gevolgen voor de sportclub. Goed
werkgeverschap is een taak voor alle
verenigingen, ook wanneer er alleen
wordt gewerkt met vrijwillige trainers
en coaches. Heeft jouw vereniging de
regels en richtlijnen rondom de vrijwilligersvergoeding helder voor ogen? Zijn
de werkomstandigheden voor de (vrijwillige) trainers goed voor elkaar? Hebben
de medewerkers plezier en ontwikkelen
ze zich, dan heeft de gehele vereniging
daar profijt van.
Meer informatie over juiste tijden en dergelijke is te verkrijgen via de website
www.haagsekorfbaldagen.nl. Je hoeft je
hiervoor niet van te voren aan te melden.

SIDE EVENT 3:
Themadag over gezonde
voeding in de sportkantine

Zaterdag 25 oktober in de Sporthal
De Schilp om 14.00 uur
Dit sluit aan bij de landelijke actie vanuit
het Convenant Gezond Gewicht. Bij ruim
25.000 verenigingen komen wekelijks
miljoenen mensen. Sporten zorgt voor ontspanning, plezier en is onderdeel van een
gezonde leefstijl. Maar alleen sporten is
niet voldoende, ook een gezond voedingspatroon is belangrijk. Na het sporten komen
sporters vaak bijeen in de kantine of het
clubhuis om wat te eten of te drinken. Het
huidige assortiment in de meeste sportkantines draagt niet bij aan een gezonde leefstijl. Dit evenement is speciaal voor ouders
en bestuurders. Om 14.00 uur is een vertegenwoordigster van Gezonde Sportkantine
aanwezig om hierover in een rondetafelgesprek meer informatie te geven.
U kunt zich aanmelden via info@haagsekorfbaldagen.nl. Meer informatie vindt u op
de website www.haagsekorfbaldagen.nl.

SIDE EVENT 4:
BOB campagne

Zaterdag 25 oktober in de Sporthal
De Schilp tussen 11.00 en 16.00 uur
In maart 2015 gaat in Haaglanden de campagne ‘BOB in de sportkantine’ van start.
Alle sportclubs kunnen een pakket met
BOBmateriaal (posters, bierviltjes,
dienbladen, etc.) bestellen via
www.rovzh.nl/bobsport om zo op een
positieve manier aandacht te schenken
aan 100% BOB 0% op.
Op zaterdag 25 oktober is informatie over
de actie beschikbaar en zijn inschrijfformulieren aanwezig. U hoeft zich niet aan
te melden. Meer informatie staat op de
website www.haagsekorfbaldagen.nl.

SIDE EVENT 6:
Thema-avond Positief
Coachen en Trainen

SIDE EVENT 8:
Thema-avond Over en Voor
Scheidsrechters

Woensdag 29 oktober 2014 in de
HKV/Ons Eibernesthal. Aanvang
19.00 uur

Donderdag 30 oktober 2014 in de
HKV/Ons Eibernesthal. Aanvang
19.30 uur

Binnen een groep is het belangrijk dat er
balans is tussen iedereen die deel uitmaakt
van de groep. Die balans is verstoord,
als de teamleden niet genoeg contact met
elkaar maken. Of wanneer de talenten van
alle groepsleden niet optimaal tot hun recht
komen. Bij sport worden de verschillende
aspecten van groepsdynamiek immers
uitvergroot. De workshop verbindt mentale,
emotionele en lichamelijke aspecten en
wordt gegeven door Frank Jacobs, docent
aan de Haagse Hogeschool.

Voor iedereen een must, ook voor niet
scheidsrechters!

Men dient zich vooraf aan te melden
via info@haagsekorfbaldagen.nl.
Meer informatie staat op de website
www.haagsekorfbaldagen.nl.

SIDE EVENT 7:
Thema-avond Goed
Opgeleid Kader is Noodzaak

Mario van der Ende (ex FIFA-scheidsrechter, actief op het WK voetbal van 1994 en
1998) en Ton van der Laaken (ex IKFscheidsrechter, actief tijdens 5 zaalkorfbalfinales in Ahoy) geven inzicht in de
problematiek waarmee scheidsrechters
te maken hebben.
Men dient zich vooraf aan te melden
via info@haagsekorfbaldagen.nl.
Meer informatie staat op de website
www.haagsekorfbaldagen.nl.

<<<TK>>>Side
Event9:
9: Thema-avond Voor
SIDE EVENT
Nieuwe
of
Potentiële
binThema-avondScheidsrechters
Voor Nieuwe
nen
Verenigingen
of Potentiële Scheidsrech-

ters binnen Verenigingen

SIDE EVENT 5: Themaavond Blessurepreventie
Maandag 27 oktober 2014 in de
sporthal Blinkerd (Scheveningen).
Aanvang 19.30 uur
Wat doen we aan blessurepreventie?
Wat weten we daar eigenlijk over? Ouders,
trainers, sporters en bestuurders zouden
zich meer bewust moeten zijn, nee, kennis
moeten hebben over hoe eenvoudig blessurepreventie kan zijn. Deze workshop wordt
gegeven door Rowena Lazarom, fysiotherapeute en topspeelster van Die Haghe.
Men dient zich vooraf aan te melden
via info@haagsekorfbaldagen.nl.
Meer informatie staat op de website
www.haagsekorfbaldagen.nl.

Woensdag 29 oktober 2014 in de
HKV/Ons Eibernesthal in Den Haag.
Aanvang 20.30 uur
Eén van de uitdagingen binnen het korfbal
is het versterken van het kader bij de verenigingen. Goed opgeleid kader draagt bij
aan het plezier van de korfballers. Een competente trainer/coach zorgt voor uitdagingen voor zijn ploeg. Een gekwalificeerde
scheidsrechter draagt bij aan een prettig
verlopen wedstrijd. En een deskundige
bestuurder zorgt voor een doortimmerd
opleidingsplan. Een vereniging met een
goed opleidingsplan, in de meest brede zin,
zal een bijdrage leveren aan de groei van
het ledental en de ontwikkeling van korfbal.
Kwaliteit is een positieve factor voor het
imago korfbal. Kortom : het belang van
opleiden, wat biedt het KNKV?
Tineke Bosch van KNKV geeft op deze
avond antwoorden op al je vragen.
Men dient zich vooraf aan te melden via
info@haagsekorfbaldagen.nl.
Meer informatie staat op de website
www.haagsekorfbaldagen.nl.

Vrijdag 31 oktober 2014 in de
HKV/Ons Eibernesthal in Den Haag.
Aanvang 19.30 uur
Verenigingen worstelen met het aanstellen
en werven van nieuwe scheidsrechters.
Niet iedereen wil of kan het. Hendrik-Jan
Brandsma helpt de verenigingen met uitleg
over verenigingsarbitrage, best-practices
en adviezen uit de praktijk.
Men dient zich vooraf aan te melden
via info@haagsekorfbaldagen.nl.
Meer informatie staat op de website
www.haagsekorfbaldagen.nl.
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AJ Sports al sponsor
vanaf de start van de
Haagse Korfbaldagen
In 1945 is AJ Sports ontstaan vanuit de maatschoenmakers Anton en Johannes v.d. IJssel. Een aantal
voetbalverenigingen wilde goede voetballen hebben
en vroeg de beide broers deze te vervaardigen. Ze
werden gemaakt van Duitse legerlaarzen. De winkel
ontstond waar nu het Westeinde Ziekenhuis staat.
oor de komst van het Westeinde Ziekenhuis
moest een andere locatie worden gezocht.
Anton verhuisde met de kinderen naar Rijswijk
en Johannes vestigde zich aan de Dierenselaan in
Den Haag. De vestiging in Rijswijk is ondertussen opgeheven, maar het bedrijf aan de Dierenselaan 47-49 floreert nog steeds en wordt nu geleid door Frits Lubout.

D

vele korfbalverenigingen gesponsord en doet dat nog
steeds. AJ Sports heeft vanaf het begin in 1976 het
evenement gesponsord.
Een unieke prestatie
AJ Sports ontving in 2006 en 2008 van de gemeente
Den Haag, mede daardoor, de Gulden Ooievaar voor de
beste Sportsponsor. Wij hopen als organisatie nog lang
plezier te hebben van deze gulle sponsor. Dit jaar heeft
AJ Sports al onze medewerkers aangekleed met een
prachtige gele polo.

De winkel is vooral gericht op zaal- en veldsporten. Korfbal is altijd een belangrijke afnemer geweest en AJ heeft

Waar zijn de nieuwe korfbalpromotors?
korfbalimago en de Haagse Korfbal Dagen een nieuwe dimensie te
geven. Heb jij een idee hoe we dat kunnen aanpakken?
Kun je goed schrijven, ben je een voorbeeldig fotograaf of is sociale
media helemaal jouw ding? Heb je ideeën hoe je korfbal een nieuw
en beter imago kunt geven of jouw vereniging promoten? Weet jij
hoe de tribunes tijdens de korfbaldagen weer bomvol komen te
zitten en hoe we nieuwe sponsors kunnen werven? Dan zijn wij
op zoek naar jou!

(C) Sebas Nederhoed

Ben jij het schrijftalent, het fotografietalent of de
creatieveling die nieuwe acties bedenkt om korfbal
in de schijnwerpers te zetten?

D

e organisatie van de Haagse Korfbal Dagen is op zoek naar
(oud-)korfballers of korfballiefhebbers, die denken het
schrijf- of mediatalent te hebben, dat kan helpen het

Zet je idee op papier, schrijf je verhaal (1 tot 2 pagina's) of vang alles
wat korfbal in zich heeft in die ene, alles omvattende foto. Je kunt je
inzending sturen naar korfbal2028@casema.nl. Doe dat uiterlijk op
1 december a.s. De beste inzendingen worden beloond met een
workshop mediatraining en een kijkje in de keuken van de
sportredactie van AD Haagsche Courant.
Voor de verhalen bestaat de jury uit de (oud)journalisten:
Ton van Rijswijk. Mateo Taal en Lars Omloo. De fotojury
bestaat uit de fotografen Hans Willink en Ronald Mooiman.
De beste inzendingen worden gepubliceerd op de website van
www.haagsekorfbaldagen.nl en op de facebookpagina Haagse
Korfbaldagen en Samen Korfballen.
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Kwaliteit voor
ontwikkeling
en behoud

e vereniging vormt uiteraard de belangrijkste stap
in de ontwikkeling van de sporter. Gediplomeerde
trainers die goed weten hoe ze moeten omgaan met
verschillen binnen een team, zijn belangrijk voor de technische en sociale ontwikkeling van de sporters. Natuurlijk
krijgen alle sporters graag goede trainingen en de juiste
aandacht, wat weer een belangrijk aspect is bij het houden
van binding met de club en dus ledenbehoud. ‘Elke sporter een competente trainer/coach en elke wedstrijd een
competente scheidsrechter in een sociaal veilige sportomgeving, gecreëerd door competente (sport)bestuurders’.
Dat is het uitgangspunt voor de opleidingen van het
KNKV. Het KNKV wil er toe bijdragen dat alle teams getraind en gecoacht worden door gecertificeerde trainers
en coaches. Maar er is ook ondersteuning voor de
bestuurders. Want een gericht beleid draagt bij aan een
veiliger en sociale omgeving voor de sporters. Competente bestuurders zorgen voor een goed klimaat.

D

Kwaliteit van kader draagt bij aan het plezierig sporten en
zorgt er voor dat sporters zich kunnen ontwikkelen op hun
niveau. Kaderontwikkeling is daarom een belangrijk onderwerp en draagt bij aan de kwaliteit van de club. Kijk
eens op de site van het KNKV voor de arbitrale, trainers-

en bestuurlijke opleidingen en workshops die het KNKV in
het kader van een veilig sportklimaat aanbiedt.
TALENTEN
Jonge sporters die zich verder ontwikkelen, krijgen de mogelijkheid om zich in de kijker te spelen bij een Regionaal
Talenten Centrum (RTC). Hier worden de talenten optimaal
getraind om de mogelijkheden die ze hebben, ook te
benutten. Vanuit deze RTC’s of Districtsteams worden de
nationale selecties gevormd, die naast een sterk trainingsprogramma ook diverse stages (in het buitenland) lopen
alsmede een twee- ofdrietal toptoernooien spelen. Van
hieruit worden de nationale selecties gevormd, die naast
het spelen in de Korfbal League en het spelen van de finale in Ahoy voor 10.000(!) toeschouwers, leiden tot het
NEDERLANDS TEAM. Dit team, dat enkel bestaat uit echte
topsporters die het uiterste van zichzelf vragen, bereidt
zich optimaal voor in de verwachting, dat dit uiteindelijk
leidt tot de droom van elke topsporter en korfballer:
Olympisch Goud.
Ook gaan voor Olympische Goud in de mooiste sport van
Nederland? Meld je aan bij een van de Haagse verenigingen.

Den Haag
Topsport

Korfbal is in Den Haag een sport met een
enorm grote achterban, veel verenigingen en
ook talenten. Op de jarenlange samenwerking
tussen korfbal en Den Haag Topsport zijn we
trots! Wij ondersteunen de Haagse Korfbal
Dagen traditiegetrouw en samen met alle
vrijwilligers die met hart en ziel eraan werken
wordt het een steeds mooier evenement in
aanloop naar de competitie.
Den Haag Topsport ondersteunt niet alleen bij
de acquisitie van evenementen, zoals in het
voorjaar het WK Hockey of volgend jaar het
WK Beach Volleybal en de 24-uur pitstop van
de Volvo Ocean Race. Wij ondersteunen ook
de lokale topsport en dus het talent/de
topsporters in de stad om op evenementen
als de Haagse Korfbal Dagen voor eigen
publiek te excelleren. We willen dat iedereen
in Den Haag geniet van alle topsportevenementen die wij ondersteunen en er inspiratie
uit haalt om zelf actief te sporten. We mogen
best trots zijn op al het sporttalent wat wij
voortbrengen als stad! Maar liefst 400
sporters maken gebruik van het faciliteitennetwerk van Den Haag Topsport om verder te
komen in hun sportcarrière.
Naast dit fantastische evenement ondersteunen we sinds dit jaar ook het NK Beachkorfbal in Scheveningen, dat in zijn eerste jaar
direct al een groot succes was. Samen
werken we ook aan de professionalisering
van het Regionale Topsport Centrum voor
korfbal in Den Haag. Een Haagse topspeelster
als Celeste Split en Korfbal League vereniging
KVS/Maritiem zijn een inspiratiebron voor alle
andere (breedte-) sporters. Korfbal en Den
Haag Topsport, samen creëren we
topsportsucces!
Nienke Nijenhuis
Manager Den Haag Topsport
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Ambassadeurs
van de Haagse Korfbaldagen
over korfbal
Anton van Rijswijk

Henk Mijnsbergen

“Korfbal is een sociale sport, het gemengde
karakter is uniek en bevordert onderling
respect en acceptatie. In die zin onderscheidt korfbal zich van andere sporten.
Anders dan bij voetbal, hockey en volleybal
zie je een aanval niet echt aankomen.”

“Korfbal is de sport die zonder discriminatie,
door vrouwen en mannen in hetzelfde team
wordt gespeeld. Uit mijn ervaring op de
HALO is gebleken dat korfballers op het gebied van motoriek, fysiek en gedrag, tot de
top van de Nederlandse sporters behoren.”

Barbara Bakker

Mirjam Maltha

“Al jong ging ik mee met mijn moeder, die
bij Hou Stand speelde. Mijn zus ging bij
Eibernest korfballen. Korfbal is in mijn herinnering gewoon een leuke sport met een
echt verenigingsleven, waarbij het sociale
teamgebeuren een grote rol speelde.”

“Korfbal is attractief, dynamisch, je speelt in
één team met één taak. Bovendien is korfbal
in mijn ogen sociaal, je hebt er plezier en
kunt er mentaal sterker worden. Daarom
korfbal.”

Cort van Dijk

Ruben van Arkel

“Ik begon als 10-jarige te korfballen bij
Blauw-Wit te Amsterdam en speelde van
1974 tot 1978 in het eerste team van Ons
Eibernest. Korfbal is een lifetime sport
voor mannen en vrouwen waar iedereen
zijn talent ten volle kan ontplooien.”

“Korfbal is naar mijn mening de meest
diverse sport die er bestaat. Je hebt
snelheid nodig, (sprong-)kracht en techniek.
Daarnaast is korfbal volgens mij de meest
sociale sport die er bestaat. De club is één
grote familie.”

Daisy Buytelaar

Tim Abbenhuis

“Korfbal is de sport om te spelen als je op
sportief en persoonlijk wilt worden uitgedaagd. Een prachtige sport, die de potentie
heeft om de komende jaren alleen nog
maar mooier te worden. Je leert zoveel
meer dan alleen een spelletje.”

“Bij korfbal heb je niet alleen het macho
gedrag van de jongens, zoals bij sommige
andere sporten. Je loopt door elkaar; dat is
de basis voor de familiesport. Het is overal
jongens en meisjes en je neemt gemakkelijk
je kinderen mee naar korfbal.”

Fred Zuiderwijk

Ton van der Laaken

“Ik heb van mijn zevende tot mijn veertiende bij Phoenix gekorfbald. Altijd in de
hoogste teams. Begin jaren ‘80 schreef en
regisseerde ik zelfs een korfbalmusical, die
door de jeugd van Phoenix is uitgevoerd.
Ik mis het middenvak!”

“Mijn hoogtepunt als scheidsrechter was
natuurlijk het vele malen fluiten van de grote
finale in Ahoy. Maar iedere week in het veld
staan vond ik ook al mooi hoor. Natuurlijk is
de top mooi, maar die is voor iedereen
anders.”
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