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Sinds 1919 is DES één van de korfbalclubs in Delft. Daarbij heeft de club
zich altijd geprofileerd als ‘niet de grootste, wel de gezelligste’. Met het
100-jarige bestaan achter de rug maakt DES zich op voor de volgende
100 jaar! Het jubileumjaar werd uitvoerig gevierd met de leden, waar-
voor diverse activiteiten werden georganiseerd. Zo speelde DES 1 tegen
een team met oud-spelers, werden er activiteiten voor de jeugd georga-
niseerd en natuurlijk de wedstrijd van DES 1 tegen TeamNL Korfbal! Een
absoluut hoogtepunt in de geschiedenis van de club, net zoals de winst
van DES A1 op het NK voor districtteams! Tot op heden de enige NK-
titel in de geschiedenis van de club. Desondanks blijven de sportieve
prestaties niet achter. Sinds het seizoen 2011-2012 is DES een eerste-
klasser in de zaal, driemaal was de rood-witte club winnaar van de
Haagse Korfbaldagen en de laatste twee seizoenen stond DES in de 
finale. De laatste jaren is het beleid van DES en de duidelijke visie ook

spelers van buitenaf opgevallen, waardoor er inmiddels 
een jonge talentvolle selectie klaar staat om de top van 
de 1e klasse aan te vallen. Hoogtepunten kende DES ook 
buiten het veld. In 2015 werd de nieuwe kantine op sportpark 
Biesland geopend, waar DES al sinds jaren is gevestigd. De kantine 
is een typisch voorbeeld van hoe toegewijd clubleden zijn; vrijwel alle
DESsers hebben hun steentje bijgedragen aan dit prachtige energiezui-
nige gebouw. Daarmee werd wel weer bewezen dat de afkorting van
DES ook daadwerkelijke past bij de club; Door Eendracht Sterk!...

D.E.S. Oprichting: 29 augustus 1919 
Algemeen: Christelijk 
Naam: Door Eendracht Sterk 
Velden: 1921: op Konincksveld / 
1923: Brasserskade / ca. 1927?: 
Gemeentesportterrein (1e veld), 
Laantje van Vollering (Delft) / 2018: Sportpark Biesland

DES 100 JAAR
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MEDEDELINGEN 
VAN HET BESTUUR
BESTUUR Stichting The Hague Korfball Masters

Opnieuw moet het bestuur van The Hague
Korfball Masters een bestuurslid gaan missen.
Sybe Booij (tevens voorzitter van ALO) is ons
plotseling ontvallen. Voor beide organisaties
een enorme schok. In dit nummer een In 
Memoriam van Sybe.

Rob Knuist doet een stapje terug
als penningmeester, maar blijft
wel de boekhouding van de Stich-
ting doen. Op zich al een hele
klus. Wij zijn hem veel dank ver-
schuldigd voor zijn kundige en
humoristische inbreng tijdens de
bestuursvergaderingen.

Wij zijn verheugd met de komst 
van een nieuwe bestuurslid bij de
Stichting The Hague Korfball 
Masters, o.a. organisator van de
Haagse Korfbaldagen. Het bestuur 
is al een tijd op zoek naar verjon-
ging van de organisatie. Met 
Melanie van Tienhoven (komt van
HKV/Ons Eibernest) gaan we ook
van de komende 35e editie van de
Haagse Korfbaldagen een prachtig 
evenement maken..

Wij zijn ook blij dat Jeroen Alsem (Die Haghe)
voorlopig het bestuur wil bijstaan in de 
voorbereidingen en organisatie van de 
Haagse Korfbaldagen.Het bestuur is nu als
volgt samengesteld: Margot van Loon, 
Jos Timmer, Marco de Jonge, Rob Blokpoel 
en Melanie van Tienhoven.

DE 35E EDITIE VAN DE HAAGSE KORFBALDAGEN IS VOORLOPIG
VASTGESTELD VAN DONDERDAG 5 T/M 14 NOVEMBER 2020. 
VANWEGE DE CORONACRISIS EN DE ONZEKERHEID HOE EN 
WANNEER DE KORFBALCOMPETITIE NA DE ZOMER WEER 
VAN START GAAT. INMIDDELS IS BEKEND WELKE PLOEGEN 
PROMOVEREN EN DEGRADEREN, ZODAT WE OP BASIS 
DAARVAN DE INDELING KUNNEN MAKEN.
De geplande data voor de zaalcompetitie seizoen 2020/2021 maakt het de organisatie niet 
makkelijk. We streven naar een poule met OK/1e klasse en een poule met 2e/3e klasse 
(zowel de Senioren als Jeugd). Het geplande EK-toernooi is gecanceld. Voorlopig is het 
moeilijk plannen en moeten we afwachten hoe het virus zich verder gaat ontwikkelen.
Ondanks de corona crisis gaan we toch starten met het organiseren van het toernooi. 
Het toernooi zal plaatsvinden met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.
Hoe dat in oktober er uit zal zien wordt nog spannend.

We kunnen ons voorstellen, dat in de 1,5 meter samenleving er beperkingen zijn in de organisatie
van de finale avonden, zodat deze een soberder karakter zullen hebben dan te doen gebruikelijk.
Daarnaast zijn wij aan het kijken of we de kosten die we normaal doorbelasten aan de clubs via
een extra subsidie van de gemeente Den Haag vergoed kunnen krijgen. Daarvan zullen wij jullie
op de hoogte houden.

Voor vragen of opmerkingen kun je je wenden tot Marco de Jonge via email: 
wedstrijdzaken@haagsekorfbaldagen.nl of mobiel 06 46391590

HAAGSE KORFBALDAGEN 
5 T/M 14 NOVEMBER 2020

Korfbalfinale ging helaas niet door, 
maar wat in het vat zit verzuurT niet
De Dijkvogels, winnaar van de Rémy van Eijnattenbokaal 2019 en de nummer 2 
van het G-korfbaltoernooi 2019 Sporting Trigon, mochten als beloning voor hun
prestatie op kosten van het KNKV en de organisatie van de Haagse Korfbaldagen 
dit jaar de Korfbal Finale in AHOY bezoeken. Helaas moest deze in verband de 
coronacrisis worden afgelast.Gelukkig kregen wij van de organisatie de melding,
dat de kaartjes voor de finale van 2019 geldig blijven voor het volgend jaar, dus
dan wordt die belofte alsnog ingelost.

G-Korfbal tijdens de Haagse Korfbaldagen 2020 
De organisatie twijfelt op dit moment nog of het organiseren van het G-Korfbaltoer-
nooi tijdens de Haagse Korfbaldagen in zijn huidige vorm wel verantwoord is. 
Vooralsnog zullen we afwachten tot 1 september met de voorbereidingen voor 
dit toernooi, waarbij we er vanuit gaan, dat de ploegen van afgelopen jaar uiter-
aard weer mee doen en wellicht nog enkele nieuwe deelnemers. Daarover zullen 
we jullie op een later moment informeren.
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IN MEMORIAM SYBE BOOIJ
Op zondag 10 mei is ons bestuurslid Sybe Booij totaal onverwacht overleden.
Toen wij hem enkele jaren geleden verzochten om toe te treden tot ons 
bestuur, deden we dat omdat wij iemand zochten, die bekend was in de 
korfbal wereld en de clubs met elkaar kon verbinden.

Uiteraard wisten wij, dat hij een druk bezet man was, maar dit soort
mensen vindt altijd wel weer een gaatje om zich ergens voor in te
zetten en dat was ook duidelijk het geval. Schijnbaar moeiteloos
stapte hij in onze organisatie en deed met verve de prijsuitreikingen
tijdens de Finaledagen. Ook bij de organisatie tijdens de wedstrijd-
dagen nam hij vaak de regie in handen. Tijdens onze vergaderingen,
waarbij wij soms in het ongewisse waren of Sybe wel de tijd kon 
vinden om aanwezig te zijn, wist hij feilloos te benoemen welke 
organisatorische maatregelen moesten worden genomen en gaf 
duidelijk aan waar, wat hem betreft, de prioriteiten lagen. Altijd met

een humoristische inslag zorgde hij ervoor dat wij de doelstellingen
van de organiserende stichting niet uit het oog verloren.
Tijdens het evenement trad hij, op zijn eigen wijze alle spelers, 
bezoekers en sponsoren tegemoet, zodat zij zich welkom voelden 
en stak zijn waardering voor de vele vrijwilligers niet onder stoelen 
en banken.

Met zijn innemendheid en contacten binnen de korfbal wereld wist 
hij vaak de juiste deuren te openen zodat het voor ons weer 
gemakkelijker werd.
Het verlies van zijn inbreng bij onze organisatie zullen wij zeker 
gaan missen, maar bovenal verliezen wij in hem een mooi en 
bijzonder mens. Onze gedachten gaan uit naar Hedy, Gwyneth en
Myrthe en wensen hen veel sterkte toe om dit gemis te verwerken.

Bestuur Stichting The Hague Korfball Masters
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ACHILLES A2 WINT 
FINALE A-JEUGD 1-2-3 VAN VEO 

De A2 van het Haagse Achilles heeft in de finale van de jeugdklasse 1-2-3 met 25-19 gewonnen van de A1 van VEO uit 
Voorburg. In de HKV/Ons Eibernest sporthal won het team van coach Bastiaan Overwater overtuigend van de
Voorburgers. 
Achilles A2 werd daarmee winnaar van de wisselprijs “Bemmel & Kroon Bokaal”. Tevens ontvingen beide teams vouchers 
van De Uithof om een dagje te gaan skiën. Het spandoek met de tekst ‘1 ding weet ik zeker VEO wint de beker’ ten spijt, 
was het toch Achilles dat in de beginfase van de finale snel wegliep naar een voorsprong van 16-9 met rust. In een redelijk 
bezette sporthal waren het de Haagse korfballers die de opponent op afstand hielden. Ondanks de vele wisselingen bij 
Achilles (de coach gaf iedereen speeltijd in de finale) stokte de productie van de Achilles A2 niet en won het verdiend de finale.
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ACHILLES A1 WINT ZINDERENDE FINALE NA STRAFWORPEN 
De finale in de jeugd HK/OK klasse tussen Achilles A1 en de leeftijdsgenoten van het Pijnackerse Avanti had alle ingrediënten van 

een thriller. Na een 18-18 stand na de reguliere speeltijd werd er in de verlenging niet gescoord. Achilles won de strafworpenserie met
6-3. Daarmee wonnen zij de wisselbeker "Alsem Bokaal" , beschikbaar gesteld door J.P. Alsem drankenhandel. Tevens ontvingen beide
teams vouchers van De Uithof om een dagje te gaan skiën. Achilles ging voortvarend van start en nam een 7-0 voorsprong binnen een
kwartier. In die tijd wist Avanti niet te scoren. De Haagse productie bleef vervolgens achter bij die van Avanti, dat eindelijk tot scoren
kwam getuige de 11-8 ruststand, nog steeds in Haags voordeel. Nadat de indrukwekkende lasershow en de rookmachine hun werk
hadden gedaan (het bleef nog lang mistig in de sporthal) kwam Avanti na een achterstand van vijf treffers terug tot een 18-18 
eindstand. In de verlenging waar een golden goal de beslissing moest brengen was het vooral Achilles dat de kansen miste. 

Desondanks waren het de Hagenaars die na een strafworp serie (6-3) de winst pakten.
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Floor Munnik en Noa Brusse. Jullie werden na afloop
van de Haagse Korfbaldagen 2019 uitgeroepen tot
meest talentvolle speelster en speler van het 
toernooi. Wat deed dat met jullie? Echte blijdschap
of gewoon leuk?
,,Bij mij was het echte blijdschap. Ik was 
ontzettend verrast en zag het niet aankomen.
Het was een bekroning voor alle wedstrijden 
die ik heb gespeeld”, aldus Munnik. ,,Het is 
altijd leuk om een prijs te winnen”, gaf Brusse
te kennen. ,,Maar de blijdschap bij het winnen
van de finalewedstrijd was groter omdat je dat
als team hebt behaald.” Achilles A1 (Brusse)
won die finale overigens pas na strafworpen 
(6-3) van Avanti A1 (Munnik). Het duel zelf 
was in 18-18 geëindigd. 

Wat is jullie visie/ambitie voor de toekomst?
,,Ik hoop met Achilles een zo hoog mogelijk 
niveau te halen. Mocht ik echter het gevoel 
krijgen dat ik mij bij deze mooie club niet verder
kan ontwikkelen, dan zou ik eventueel naar een
andere club kunnen gaan”, blikte Brusse voor-
zichtig vooruit. Voor Munnik gold eigenlijk 
hetzelfde verhaal. ,,Ik wil doorgroeien en uitein-
delijk op het hoogste niveau terecht komen. 
Dat doorgroeien is overigens al begonnen. 
Sinds december speel ik namelijk in Avanti 1.”

Bij welke clubs hebben jullie tot dusver gekorfbald?
,,Wellicht een beetje saai maar ik korfbal 
al vanaf mijn vierde bij Achilles”, zei Brusse 

lachend. ,,Ik ben begonnen bij DKC uit Delft,
maar helaas bestaat deze club niet meer. 
Drie jaar geleden ben ik bij Avanti in Pijnacker
gaan korfballen”, aldus Munnik.

Het Corona-virus, wij ontkomen er in dit interview 
niet aan. Wat voor impact heeft dit virus op jullie 
persoontje? Geen wedstrijden meer, geen trainingen.
Alles staat stil. Hoe gaan jullie ermee om? 
,,Toen ik hoorde dat er geen wedstrijden en 
trainingen meer waren en de veldcompetitie
eraf lag vond ik het echt vreselijk”, sipte 
Munnik. ,,Ik zat in een lekkere flow en was 
lekker op weg en dan stopt het ineens. Hierdoor
is er ook geen contact met mijn teamspelers en
de club. Ik mis het allemaal echt ontzettend erg.
Hopelijk is het snel voorbij zodat wij met z’n
allen de draad weer kunnen oppakken.” 
Hoe was dat voor jou Noa? ,,Ik ben zelf al een
tijdje geblesseerd en was net weer op de weg
terug om wedstrijden te gaan spelen. Dat is dan
een klap die je krijgt maar je moet door en zelf
verder gaan met de revalidatie. Ik hoop dat alles
snel weer stap voor stap kan worden opgepakt.
En dat wij vervolgens zo snel mogelijk wedstrij-
den gaan spelen. Maar dat is afwachten de 
komende periode.”

MEEST TALENTVOLLE JEUGDSPELER/STER
VAN DE HKD 2019 
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Na afloop van de Haagse Korfbaldagen 2019 werden Floor
Munnik (Avanti A1) en Noa Brusse (Achilles A1) uitgeroepen
tot meest talentvolle speelster en speler van het Jeugd-
toernooi. Zij wonnen de door Korporaal & Bertels Makelaar-
dij beschikbaar gestelde Theo Korporaal Bokaal. Wat vinden
zij van zo’n prijs? Hoe ziet hun toekomst eruit? En wat voor
impact heeft het Corona-virus op hen? In dit artikel leert u
zowel Floor Munnik als Noa Brusse een beetje beter kennen.
Twee toppers in spé.
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Tijdens de 34e editie van de Haagse Korfbaldagen kende de finale in de 1-2-3 klasse een geheel Haagse 
bezetting. Daarin won Die Haghe met 26-23 van stadgenoot Achilles en bemachtigde daarmee wisselbeker 
Zeefdruk Westland Bokaal. Ook ontving elke speler en speelster een voucher van Paviljoen Malieveld.

DIE HAGHE WINNAAR “ZEEFDRUK WESTLAND BOKAAL”
IN FINALE 1-2-3 KLASSE HKD 2019

Niet heel verrassend was het dat het O O Den Haag
door de speakers van de DJ schalde. In een bijna 
volle sporthal hielden beide ploegen elkaar goed in
evenwicht in de eerste helft. Na rust ontspon zich een
hevige strijd waarbij arbiter Maarten Kuif vaak het 
doelwit was van protesterende Achilles spelers. 
De wedstrijd werd steeds feller. Dit resulteerde in een
aantal blessures aan beide zijden. Nadat Die Haghe
bijna de gehele tweede helft de leiding had genomen,
was het ook deze ploeg die de Haagse Korfbaldagen 
in deze klasse het sterkst bleef: 26-23.
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In een overvolle HKV/Ons Eibernest sporthal heeft het Scheveningse KVS/Maritiem de HK/OK-finale met 24-19 gewonnen van
de Oegstgeestse titelhouder Fiks. KVS kreeg uit handen van wethouder Kavita Parbhudayalde en de vertegenwoordiger van De
Volharding de wisselprijs "Hofpas Bokaal" uitgereikt, beschikbaar gesteld door De Volharding.. Tevens ontving elke speler en
speelster van KVS een voucher van Paviljoen Malieveld. 

Hagenaar Bas Harland, coach van Fiks, beleefde een mindere avond tegen de korfballers van KVS. Na een gelijk opgaande strijd in de eerste 
helft namen de Vissen in de tweede omgang steeds meer afstand van de tegenstander. KVS won, nadat de Scheveningse aanhang voor het
einde had afgeteld, de Haagse Korfbaldagen met 24-19 van de titelhouder Fiks.

KVS WINT HOFPAS BOKAAL HKD 2019 
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G-KORFBALLERS DIJKVOGELS 
WINNEN RÉMY VAN EIJNATTEN BOKAAL 
HAAGSE KORFBALDAGEN 2019

In de poules waren zowel de G-korfballers van het Maasdijkse 
Dijkvogels, de titelhouder, als Sporting Trigon uit Leiden, ongenaakbaar.
Nu stonden ze beide in de finale van de Haagse Korfbaldagen in de 
G-klasse. Na een 1-1 ruststand kwam Dijkvogels na rust op stoom en
met drie opeenvolgende treffers waren de Maasdijkers de gelukkige
winnaar. Dijkvogels won met 4-1. Speciaal voor deze gelegenheid was
KNKV-bestuurslid Erik Kraaij aanwezig. Hij reikte de door de Stichting
Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten beschikbaar gestelde 
bokaal uit. De Rémy van Eijnatten bokaal, vernoemd naar de man die
veel heeft betekend voor de Haagse Korfbaldagen en ons in 2018 
ontviel. Bovendien werden beide teams verblijd met kaarten voor de
Korfbal League finale van dit seizoen in Ahoy. Het G-korfbaltoernooi
werd mede mogelijk gemaakt door Den Haag Topsport, Stichting
Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten, Fonds 1818, Fonds 
Gehandicaptensport en KNKV.

In de Sporthal van HKV/Ons Eibernest aan de Steenwijklaan werd 
voorafgaande aan de finalewedstrijden voor alle deelnemers een speci-
ale clinic georganiseerd. De Clinic stond onder leiding van Bas Harland.
Na afloop van de clinic ontvingen alle deelnemers een voucher voor een
kleine maaltijd en ze konden daarna op de tribune plaatsnemen om de
Finale wedstrijd G-Korfbal om de Rémy van Eijnatten bokaal te bekijken
die om 19:25 uur begon voorafgaand Finale van de Senioren HK/OK.

OOK DIT JAAR VOND DE FINALE VAN G-KORFBAL
PLAATS TUSSEN DE FINALES VAN DE ANDERE 2 
SENIOREN FINALES. IN EEN VOLLE SPORTHAL
AAN DE STEENWIJKLAAN STREDEN DE WIN-
NAARS VAN BEIDE POULES OM DE HOOGSTE EER.

Team 23 Sporting Trigon G

Team 22 Dijkvogels G

G- Korfbal clinic

Uitreiking beker

Stichting Haagse Sportstimulering
  voor Gehandicapten





Een tentoonstelling die in de gang (1e etage) tussen de topsporthal en
de breedtesporthal de gehele lengte heeft ingenomen. Een mooi stuk
huisvlijt van Rob Blokpoel (fotocollage) en Martijn van Wensveen, die
maandenlang werkten aan de totstandkoming van de geschiedenis 
(in cijfers) van de Haagse regio korfbalclubs. Van de oprichtingsdatum
van de club tot aan de mooiste (veelal) zwart-wit foto’s van korfbal-
teams. De genodigden blijven logischerwijs langer staan bij de clubs
waar ze hadden gespeeld. Ter plekke zochten zij naar bekenden op de
foto’s. Niet alleen de Haagse regio clubs werden tentoongesteld. Ook 
een lijst van Haagse Internationals hing naast de Wall of Fame van
Haagse sporters. Het onderstreepte het feit dat met name in verschil-
lende decennia Den Haag een stevig woord meesprak in de geschiede-

nis van het topkorfbal. Van Hans Pouw, die bij de genodigden hoorde,
tot Tim Abbenhuis. De aanwezigen waren het er over eens: die tijd van
grote prestaties van Haagse regioclubs moet weer terugkomen. 
Het Delftse Fortuna is als regerend landskampioen daarbij een lichtend
voorbeeld. Tijdens het finaleweekend werd de tentoonstelling verplaatst
naar de sporthal HKV/Ons Eibernest. Ook daar werd de tentoonstelling
druk bezocht en bekeken. Op dit moment wordt gewerkt aan het derde
deel over de Haagse Korfbalhistorie. In dit magazine meer informatie
over hoe iedereen zelf ook een bijdrage kan leveren aan het vinden van
de geschiedenis van zijn of haar vereniging. De eerste 2 delen zijn nog
steeds te koop. Help ons met nieuwe gegevens, anekdotes, foto’s en 
andere belangrijke gebeurtenissen uit de Haagse Korfbalhistorie. 
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IMPOSANTE TENTOONSTELLING 
OVER HAAGSE KORFBAL HISTORIE

Na de presentatie van het tweede boek over de Haagse korfbalgeschiedenis 
in november j.l. werden de genodigden naar de breedtesporthal van het 

Sportcampus Zuiderpark geleid. Daar opende Rob Meijer op ingenieuze wijze de 
tentoonstelling over de Haagse korfbalhistorie. 

Wordt donateur om ons te ondersteunen bij het verder uitzoeken en publiceren van alle verhalen en foto’s.
Neem contact op via contact@haagsekorfbalhistorie.nl”





Het is bekend dat veel actieven in het korfbal een onderwijsrelatie heb-
ben. Veel mensen zijn zeer overtuigd bij de keuze van een sport voor
hun kinderen te zoeken naar de grote scheiding: teamsport of individu-
ele sport. Daarbij wordt aangenomen dat een teamsport tot gewenster
gedrag van het kind leidt dan een individuele sport.
Toch is daar een verstandelijke overweging zeker op zijn plaats. 
Het is bijvoorbeeld niet de sport zelf die de scheiding tussen groep en
individu bepaald. De omstandigheden en begeleiding spelen een zeer
belangrijke rol. Individuele sporten kunnen worden aangeboden in een
dermate gunstig sociaal klimaat dat deelnemers niet meer zonder elkaar
willen, zelfs niet als er situaties zijn waar zij elkaars tegenstanders zijn.
Voorbeelden zijn bij topsport, in het afgelopen tijd heel erg duidelijk ge-
leverd. Zo blijkt bij Irene Wüst, in een bij uitstek individuele sport als
langebaanschaatsen de vriendengroep waarin zij leeft, rond de helaas
te vroeg overleden Pauline Deutekom, uitermate hecht. Ook nationale
baanwielrenners en windsurfers gaven voorbeelden van het perfect sa-
mengaan van individu en groepsgeest. Andersom blijkt bij herhalingen
dat teamsporters lak hebben aan hun ploeggenoten en hun belangen of
blijken zich tijdens wedstrijden zeer egocentrisch te gedragen. 
Soms bepaalt ook het “rugzakje” van een kind dat het voor bepaalde
sporten ongeschikt is en dat forceren leidt tot ellende.

De teamsport korfbal is voor heel veel kinderen een 
zeer geschikte startsport. Gemengd.
De vrouwelijke en mannelijke deelnemers spelen onder volstrekt 
dezelfde regels en gelijkwaardige voorwaarden. Dit in tegenstelling tot
de meeste teamsporten.Daarmee is korfbal een sport die heel goed past
in de moderne opvattingen over de gelijke waardering tussen de seksen.
De spelconcepten in de competitie tonen in de praktijk een vergelijkbare
situatie. Dames als teamtopscorers kwamen vroeger zelden voor, de
steunfunctie is voor alle spelers opgenomen. Zelfs de rebound is niet
meer voorbehouden aan de lange heren.

Lichamelijke belastingbreedte.
In mijn lange praktijk op de ALO is mij gebleken dat korfbal spelende
studenten bijna allemaal een goed tot uitstekend breed fysiek vermogen
bezitten. Het is de vraag of zij die al bezitten en daarom aan korfbal 
zijn begonnen en bleven doen of dat de sport dat vermogen heeft 
veroorzaakt, maar als feit is het te constateren.Heel veel lopen, keren, 
lichaamsschijnbewegingen maken, springen, werpen vangen (éénhandig
of tweehandig), leiden tot een bovengemiddelde brede ontwikkeling.

Gedwongen samenspel.
Egocentrisch gedrag is maar in zeer beperkte mate mogelijk en wordt,
in tegenstelling tot b.v., basketbal niet gewaardeerd. Dit betekent dat
alle deelnemers ook echt mee(moeten)doen.
Door de vakkenindeling zijn de afspeelmogelijkheden ook beperkt. Met
de bal lopen of stuiteren (dribbelen) mag niet. Er zijn maar drie mede-
spelers waaruit een keuze gemaakt kan worden en geen 6, 11 of 15. Dat
maakt de keuze relatief simpel. Iedereen moet klaar zijn om de bal te
ontvangen en er zijn binnen het vak maar 3 afspeelmogelijkheden.
Hogere handelingssnelheid maakt een groot kwaliteitsverschil.

Beschermd balbezit.
De regels zorgen ervoor de bal niet afgepakt kan worden. Dat geeft rust
aan de (minder getalenteerde) balbezitter.

Lichamelijk contact.
Iemand aanraken is verboden, dus de strijd om de bal leidt niet tot ge-
bruik van fysieke kracht, zoals bij b.v. de schouderduw of vastpakken
van tegenstanders. Bij handbal leidt iemand gewoon vastpakken alleen
tot balbezit van de tegenpartij, ook bij herhaalde overtreding. Fysieke
kracht is bij korfbal dus niet doorslaggevend. Ook de frêle spelers doen
volwaardig mee en hebben. In mijn loopbaan als docent l.o. bleek
steeds dat korfbalspelers altijd behoorden tot de beste bewegers in al-
lerlei onderdelen van verschillende gebieden. In tegenstelling tot som-
mige andere (top)sporters, die vaak eenzijdig ontwikkeld zijn. 
Al deze kenmerken van het spel zorgen er voor dat korfbal een echte
sport is, waarbij de positieve elementen van gedrag gerespecteerd 
worden. Dat het een sport is waarbij de inzet van fysieke massa 
ondergeschikt is aan elementen als slimheid, technisch kunnen en 
handelingssnelheid. Bovendien is het speelbaar als je minder getalen-
teerd bent in de richting van de gewenste perfecte uitvoering van het
spel. Wellicht is dat een belangrijke reden waardoor mensen die voor
een opvoedkundige studierichting kiezen aangetrokken worden door dit
spel.Waardoor het hardnekkige misverstand over de tuttigheid alsmaar
standhoudt is een raadsel. Ik heb daar wel gedachten over, maar er is
geen onderzoek bekend. Misschien een mooie opdracht voor de scriptie
van een student!!

Henk Mijnsbergen
(Import korfballer)

WAAROM IS DE RELATIE TUSSEN (BASIS) ONDERWIJS 
EN KORFBAL ZO GESLAAGD?
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fotos volgen

rest fotos volgen
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Met het stilvallen van de competitie en het verplicht moeten sluiten van de kan-
tines zijn bij de clubs de inkomsten vanuit de kantines in ieder geval stil komen te
liggen. Wel zien we dat bij (bijna) alle clubs de contributie gewoon doorloopt en
ook sponsoring loopt in veel gevallen door al horen we ook geluiden dat de spon-
soring richting volgend seizoen wel lastiger kan gaan worden. De kosten zijn in
veel gevallen gewoon doorgegaan al horen we ook veel geluiden van clubs die
afspraken hebben kunnen maken over bijvoorbeeld de huur van zaal en veld en
vrijwilligersvergoedingen (afstel of uitstel).

Vanuit het rijk zijn er verschillende regelingen op gang gekomen die
clubs kunnen aanvragen. Vanuit het KNKV adviseren we en moedigen
we de clubs aan hier gebruik van te maken. Clubs die er niet uit komen
helpen we hiermee en andere clubs wijzen we op de mogelijkheden die
er zijn. Daarnaast roepen we clubs op die het echt financieel moeilijk
hebben zich te melden om gericht te kunnen kijken hoe het KNKV kan
ondersteunen. Daarnaast delen we veel good practices van andere clubs
in het land om clubs te inspireren om verschillende acties op te zetten
bijvoorbeeld. En vanuit het KNKV hebben we een T-shirt actie opgestart
waarbij leden een T-shirt kunnen bestellen waarvan een deel van de 
opbrengst voor hun eigen club bestemd is.

Via verschillende (online) Regio Overleggen hebben we (bijna) alle clubs
uit de regio gesproken en zijn bovenstaande ondersteuningsopties ook
kenbaar gemaakt. We hebben van de clubs begrepen dat men massaal
de TOGS-regeling vanuit het Rijk heeft aangevraagd en er zit nog een
regeling aan te komen waar clubs mogelijk nog van kunnen gaan 
profiteren.  

We zijn blij dat er nu weer getraind mag worden door jeugd en senioren
en we moedigen clubs ook echt aan om weer te gaan werken aan de
werving van leden. In veel gemeenten wordt opgeroepen om ook niet-
leden aan het sporten te krijgen, dit biedt mooie kansen om met de
werving aan de slag te gaan. Zo hopen we dat we richting volgend 
seizoen weer aan het spelen van wedstrijden mogen gaan denken en
dat we weer van het normale verenigingsleven mogen gaan genieten.
Mark Tissink 
Verenigingsadviseur KNKV

Laatste update 29 mei j.l.;
Vanaf 1 juni 2020 hoeven jongeren van 13 tot en met 18 jaar tijdens 
de korfbaltraining buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
In navolging op het op 28 mei door NOC*NSF geüpdatete algemene
sportprotocol presenteert het KNKV het geüpdatete korfbalspecifieke
protocol 'Protocol verantwoord sporten'. Dit geüpdatete protocol gaat
in per 1 juni om 12.00 uur. In dit protocol staat ook beschreven dat 
verenigingskantines en -terrassen tot 1 juli gesloten moeten blijven.
Zelfstandige restaurants op sportaccommodaties mogen per 1 juni 
hun deuren en terrassen openen, met het KHN-protocol als leidraad.

Korfbal Back to School (juni)
Spelers en speelsters van TeamNL Korfbal en Talent TeamNL Korfbal
gaan in juni naar hun oude basisschool toe om daar korfbalclinics te
verzorgen. Ook de bijbehorende verenigingen worden hierbij betrokken.
Met de betreffende scholen en verenigingen wordt persoonlijk contact
opgenomen.

Vrienden- & vriendinnentraining 
(20-27 juni)
Organiseer een vrienden- & 
vriendinnentraining met behulp van de 
speciale ‘vriendenkaarten’ en wie weet
komt tussen 20 en 27 juni een (jeugd)in-
ternational of KNKV-trainer bij jouw 
vereniging langs om deze training te
geven. Een vrienden- & vriendinnentrai-
ning is een ideaal instrument om nieuwe jongens en meisjes op een
leuke en laagdrempelige manier kennis te laten maken met korfbal en
met jouw vereniging. Bij deze training zijn niet alleen je jeugdspelers
welkom, maar ook hun vrienden en vriendinnen. Onder de aanvragers
van de kaarten worden enkele clinics door (jeugd)internationals of
KNKV-trainers verloot. Maak kans op een bezoek van een (jeugd)inter-
national of KNKV-trainer door vóór 11 juni de kaarten aan te vragen, 
zolang de voorraad strekt "https://www.knkv.nl/korfbalzomer"Let op:
wordt je vereniging niet uitgekozen, dan kun je met behulp van de kaar-
ten en de handleiding uiteraard zelf je vrienden- & vriendinnentraining
geven, natuurlijk ook buiten de periode 20-27 juni. Algemene informatie
over een vrienden- & vriendinnentraining vind je
op https://www.knkv.nl/vrienden

This is Korfball Tour – summer edition (22 juli)
Op woensdag 22 juli gaan internationals, jeugdinternationals en KNKV-
trainers in duo’s langs verenigingen om daar clinics te verzorgen. Tien-
tallen verenigingen worden bezocht en het land zal die dag korfbal
ademen. Een mooie activiteit om als vereniging te organiseren voor je
jeugdleden en jeugdige niet-leden. Interesse? Aanmelden kan vóór 25
juni op de speciale  HYPERLINK "https://www.knkv.nl/korfballtour-sum-
mer-edition" \t "_blank" This is Korfball Tour - summer edition-pagina.
De This is Korfball Tour wordt sinds 2016 georganiseerd door het KNKV.
Ook afgelopen voorjaar zouden internationals verenigingen helpen op
het gebied van zichtbaarheid, technisch kader en korfbal op school. He-
laas moest deze reguliere This is Korfball Tour-editie in april en mei afge-
last worden, maar nu is er dus een mooi alternatief met de  HYPERLINK
"https://www.knkv.nl/node/21426 summer edition.

Tour de Camping (begin augustus)
Ook dit jaar wordt https://www.knkv.nl/nieuws/tour-de-camping-Tour de
Camping. Van 3 tot en met 6 augustus en 10 tot en met 13 augustus
zijn KNKV-medewerkers Dolf Nijbroek en Barry Schep met een team 
vrijwilligers aanwezig op  negen RCN Vakantieparken om activiteiten te
organiseren voor jeugd tot en met 18 jaar.

Gaat jouw vereniging ook een mooie #korfbalzomer tegemoet? Doe
mee met bovengenoemde zomeractiviteiten of organiseer zelf een 
leuke activiteit. Kun je hierbij wat advies gebruiken? Neem dan contact
op met je https://www.knkv.nl/verenigingsservice/vereniging-
centraal/verenigingsadviseurs"

CORONA EN DE KORFBALVERENIGINGEN
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Adv Volgt

SPONSORMOGELIJKHEDEN 2020 - 2021
T.B.V. KORFBALPROMOTIE IN DE HAAGSE REGIO

De Stichting The Hague Korfball Masters houdt zich bezig met de korfbalpromotie in de Haagse Regio.
Zo organiseert zij o.a. een van de grootste korfbal evementen, de Haagse Korfbaldagen. Verder houdt zij
zich bezig met de uitgave van een magazine (3x p.j.), de Haagse Korfbalhistorie (w.o. website en uitgave
boek) en beheert zij een website waar zij de korfbalsport in de regio promoot. Daarnaast probeert zijn via

facebook, Instagram en de website verslag te doen van alle korfbalactiviteiten in de Haagse regio.

Om dit alles mogelijk te maken, is de organisatie op zoek naar bedrijven en organisaties die de korfbalsport in onze
regio willen ondersteunen door het sponsoren (cash, adverteren, subsidiëren of barteren) van de vele activiteiten.

Een uitgebreid overzicht van de sponsormogelijkheden en de tarieven kunt u opvragen via
marketing@haagsekorfbaldagen.nl. De sponsorperiode is van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021. 

Ook te vinden op www.korfbalhaagseregio.nl

Voor tarieven, afspraak en/of meer informatie: www.korfbalhaagseregio.nl  
of marketing@haagsekorfbaldagen.nl of bel 06 28803883



Beide verenigingen spelen op het Stokroosveld in 
Den Haag. Een stuurgroep van de beide verenigingen schaakt
momenteel op veel borden, en nagenoeg op alle borden 
tegelijk als het gaat over de fusie. Meest belangrijke is het
feitelijk realiseren van Dunas per 1 juli a.s. Dat gaat via de
ledenvergaderingen van 17 juni a.s. het ondertekenen op 
30 juni en feestelijk openen op 1 juli met de presentatie van
tenue, logo en vlag!

Daarna volgt de mijlpaal van 1 september: dan moet de vereniging op
de belangrijkste onderwerpen klaar zijn, omdat de competitie dan weer
begint. Denk aan website, aanpassingen clubgebouw en complex, 
begroting 2020/2021, etc. De stuurgroep is uiteraard ook bezig met 
de langere termijn. Wat het ook is, ze kijken bij alles zoveel mogelijk
door de bril van het nieuwe motto 'plezier leren en presteren’!

In kader van de Haagse Korfbalhistorie het volgende:

DUBBEL ZES '66
Oprichting: 29 april 1966
Naamgeving: Vanaf 9 oktober 2013 eenvoudigweg Dubbel Zes
1971 Dubbel Zes

DUNAS, DE NIEUWE VERENIGINGSNAAM VOOR 
DE FUSIE TUSSEN FUTURA EN DUBBEL ZES

FUTURA
Oprichting: 2 mei 1990, 
fusie tussen PAMS en VES
Velden: Stokroosveld
Futura kampioen 2018 PAMS

Oprichting: 7 oktober 1951
Indië: PAMS is ontstaan in Indië
(opgericht 1-4-1928), daar nog zeker tot 1955 bestaan. 
In Nederland opgericht door gerepatrieerde leden van 
het Indische PAMS
Naamgeving: eerst Pedagogische Algemene Middelbare School, 
later Pakt Aan Maar Samen Algemeen: Bataviaasch nieuwsblad 7-4-
1938: PAMS viert 10-jarig bestaan Stokroosveld
Opheffing: 2 mei 1990, fusie met VES, werd Futura Pams 1

V.E.S.
Oprichting: 14 augustus 1922
Naamgeving: Vermaak en Sport
Velden: VES: Westduinen, 
achter het voetbalterrein Quick / Aagje 
Dekenlaan
Opheffing: 2 mei 1990, fusie met PAMS, 
werd Futura.
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Giften, hoe bescheiden
ook, zijn zeer welkom 
op rekening 
NL31 RABO 0172 925 665
t.n.v. de Stichting 
Haagse Sportprijs voor 
Gehandicapten. 

Graag bij de omschrijving
vermelden dat het om een 
donatie gaat.

GIFTEN, HOE BESCHEIDEN OOK, ZIJN ZEER WELKOM 
OP REKENING NL31 RABO 0172 925 665

T.N.V. DE STICHTING HAAGSE SPORTSTIMULERING 
VOOR GEHANDICAPTEN.

GRAAG BIJ DE OMSCHRIJVING VERMELDEN DAT HET 
OM EEN DONATIE GAAT. MAAKT U EEN DONATIE 

SPECIAAL VOOR HET JEUGDFONDS, DAN VERZOEKEN 
WIJ U OM DAT ER OOK BIJ TE VERMELDEN.
WIE WE ZIJN EN WAT WE NOG MEER DOEN?

WWW.STICHTINGHSG.NL

HELP ONS HELPEN

Stichting Haagse Sportstimulering
  voor Gehandicapten

TROTSE HOOFDSPONSOR VAN HET G-KORFBALTOERNOOI
TIJDENS DE HAAGSE KORFBALDAGEN 2019



In 1920 werd de Haagse Kantoorbedienden Sportvereniging Die Haghe opgericht,
met onder meer als initiatiefneemster en eerste voorzitster Francien Honstede,
die later directeur werd van de HOKIJ, de uiterst bekende overdekte ijsbaan op
Houtrust. Kantoorbedienden? Ach ja, in die tijd was het heel erg van “soorten bij
elkaar”. Die Haghe was overigens eerst een multi sportvereniging. Later vielen
de andere sporten af en bleef de korfbalvereniging die Haghe over.

De vereniging bivakkeerde het langst op de Escamplaan, samen met
Ready en de Raven. In 1956 verhuizing naar de Baambruggestraat,
waar de club trouwens nog steeds speelt. In de jaren “van de Escam-
plaan” speelden de geel-zwarten een bescheiden rol in sportief op-
zicht. Het hoogste niveau was de eerste klasse, waarvan er evenveel
waren als er korfbalafdelingen! Zo speelde Ons Eibernest bijvoorbeeld
destijds heel lang eerste klasse net als HKV, dat de eerste Haagse
landskampioen werd met spelers als Adri Zwaanswijk, Sjaak Troost, 
Gerard en Nel Bos etc. 

Maar in 1954 gebeurde er iets heel bijzonders: een groep van ca 20 
Eibers (waaronder Hans Berens, Ben van Herk, Theo Korporaal en 
Corrie v.d. Kemp (om maar een paar namen te noemen) kwam bij die
Haghe spelen na een conflict over de speelwijze binnen Ons Eibernest.
Het bestaande eerste team van die Haghe werd vrijwel integraal ver-
vangen (op een paar uitzonderingen na) door de nieuwe aanwas.  
Die Haghe promoveerde na een competitie, waarin het zonder al te
veel weerstand over de tegenstanders heen walste. Een periode van
sportieve groei diende zich aan, die samenviel met de verhuizing naar
de Baambruggestraat, waar een nieuw clubhuis (Ballevue) verrees. 
Met name Ben van Herk speelde een bepalende rol bij de totstandko-
ming van dat clubhuis. Vooral onder leiding van Hans Berens (die in die
tijd een zeer belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de korfbal-
sport) groeide het sportieve niveau van die Haghe. Het nieuwe talent
groeide. In de jaren na 1960 ontstond een “nieuw” die Haghe, dat zich
al snel een vaste positie veroverde in de top van het Nederlandse korf-
bal. Naast Ons Eibernest en naast HKV, de twee verenigingen, die altijd
toonaangevend waren geweest in de Haagse- en landelijke korfbalwe-
reld. Er groeide een sportieve continuïteit, maar een landskampioen-
schap bleef steeds net buiten bereik.

Tijdens de sportieve groei van ie Haghe ontwikkelde de zaalkorfbalvari-
ant zich steeds meer tot de etalage van de korfbalsport, de 3-vakken
veldvariant kwam ter discussie te staan en op een goed moment waren
er twee hoofdklassen, die de twee finalisten opleverde voor de “grote”
zaalfinale en het Nederlands kampioenschap. Maar de kans om die 
finale te halen miste die Haghe door in de strijd om de eerste en
tweede plaats (ergens in de jaren ’80) de wedstrijd tegen Allen 
Weerbaar (in de Vliegermolen in Voorburg) te verliezen. Ik versloeg 
die wedstrijd destijds voor de NOS Langs de Lijn en kan mij de 
teleurstelling bij de geel-zwarten nog heel goed herinneren.
Na een periode van redelijke sportieve stabiliteit, ontwikkelde zich in
de 90’er jaren een nieuw die Haghe. Op basis van een doortimmerd
“beleidsplan” (geestelijke vaders: Bernard Jan van der Horst en Dolf
Lubbers) en een ambitieuze trainingsaanpak onder aanvoering van
John Tims (ook weer een ex-Eibernestspeler!) groeide Die Haghe naar
grote hoogte. Dat leidde uiteindelijk tot twee gewonnen zaalfinales en
twee gewonnen veldfinales. En – vanzelfsprekend – de bijbehorende
Europa Cups, onder meer in Barcelona. Inmiddels was John Tims als
trainer-coach van het eerste team teruggetreden: de kampioenschap-
pen werden behaald onder leiding van Steven Mijnsbergen 
(ALO, Die Haghe) en Hans Leeuwenhoek (ex-Deetos). 

Na de drie tot vier jaren gezichtsbepalend voor de Nederlandse 
korfbalsport te zijn geweest, viel die Haghe snel en hard terug: belang-
rijke spelers en speelsters namen afscheid, de sportieve prestaties 
liepen terug. Wat de diverse besturen ook probeerden, de “vrije val”
was niet te keren. Vandaag de dag opereert Die Haghe zelfs op het 
niveau van de eerste klasse, maar dat is inmiddels drie niveaus 
verwijderd van de Korfbal League, het huidige “walhalla” van de natio-
nale korfbalsport. Het neemt niet weg, dat die Haghe als vereniging
nog steeds als redelijk gezond kan worden beschouwd. Echter
in sportief opzicht zijn de ambities teruggeschroefd. Dat heeft niet 
alleen met die Haghe te maken, maar vooral met de ontwikkeling en
samenstelling van de Haagse bevolking en die van specifieke wijken in
het bijzonder. Kwam de groei van leden (en daarmee mogelijk talent)
van een korfbalvereniging vooral uit de wijken, waar de clubs zaten,
vandaag de dag is dit niet meer zo. Clubs worden veel afhankelijker
van instroom van buiten (van andere clubs dus). En dat betekent, dat
wanneer een club niet meer op topniveau opereert, de instroom van
buiten niet meer plaatsvindt. Want een speler of speelster verhuist nu
alleen naar een andere club als hij of zij er sportief beter van wordt.
Het gaat al lang niet meer om louter clubliefde, maar om sportieve 
ambitie. Dat treft niet alleen die Haghe, maar ook HKV/Ons Eibernest
en clubs als KVS en Futura.
Hoewel die Haghe nu eigenlijk hard moet nadenken over het 
antwoord op de vraag “hoe nu verder?”, doet dat allemaal niets af
aan het vreugdevolle “terugkijken” naar 100 jaar geschiedenis. 
Want dat terugkijken geeft ontegenzeggelijk veel aanleiding voor 
positivisme en vreugde.

Die Haghe: gefeliciteerd!
Ton van Rijswijk    

DIE HAGHE BESTAAT 100 JAAR
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KORFBAL EN HET 
CORONA-VIRUS

Eigenlijk had hier een verhaal over de finale van de Korfbal

League in Ahoy moeten staan. Het Corona-virus gooide echter

alles in de war. Geen slot van de zaalcompetitie, geen veld-

competitie en zelfs geen trainingen. De vraag is nu wanneer

korfballend Nederland weer massaal het veld op mag.

Het Corona-virus besloop Nederland als een dief in de nacht. Ondanks
de eerste besmetting in Nederland, op 27 februari 2020 in Loon op
Zand, werd er de twee weekenden daarna nog gewoon gekorfbald.
Niets geen maatregelen. Niets geen anderhalve meter afstand. Niets
thuisblijven. Pas op 12 maart werden sportwedstrijden door het fors
aantal toegenomen besmettingen in Nederland aan banden gelegd. 
Hoe nu verder was de prangende vraag bij heel veel korfbalverenigin-
gen. Wordt de zaalcompetitie nog wel afgemaakt? Wordt er nog op het
veld gekorfbald? Op 7 april kwam het hoge woord eruit. Nee! De veld-
competitie werd als niet gespeeld beschouwd, terwijl in de zaal bij het
top- en wedstrijdkorfbal de op dat moment bereikte stand als eindstand
werd bepaald. Voor wat betreft de Korfbal League, de Hoofdklasse én de
Topklasse Dames werd er echter nog geen definitief besluit genomen.
Tegen beter weten in uiteindelijk. Amper twee weken later werd daar
namelijk ook een definitieve streep doorheen gezet.

De wedstrijden in de Korfbal League waren op de laatste 
competitieronde na volledig afgewerkt. Door veel korfbalfans werd 
er al halsreikend naar de play-offs uitgekeken. TOP, PKC, LDODK en 
Fortuna hadden zich daar inmiddels voor geplaatst. En na de play-offs
dé finale, die na jaren Ziggo Dome weer in het Rotterdamse Ahoy zou
worden afgewerkt. Dé climax van een zwaar zaalseizoen.
Het werd uiteindelijk een zaalseizoen met een gitzwart slot. 
Geen play-offs, geen finale, geen kampioen, geen feest in een 

uitverkocht Ahoy. En dat allemaal door een virus. Het Corona-virus. 
De wereld is nog altijd in de ban van deze ‘vijand’.

Inmiddels is door het KNKV besloten dat de Korfbal League volgend 
seizoen eenmalig uit 11 clubs (normaliter 10, red. ) bestaat. 
Hoofdklassekampioenen Dalto en KCC promoveren namelijk naar de
Korfbal League, terwijl alleen Tempo is gedegradeerd. Een eerlijke 
beslissing? Daar valt over te twisten. Kijk bijvoorbeeld maar naar de af-
wikkeling van de competitie in het betaalde voetbal. Clubs die gedoemd
waren te degraderen uit de Eredivisie en zich dankzij de KNVB toch
handhaven. Clubs die dachten te promoveren naar het hoogste niveau
maar dit in rook zagen opgaan. Ook in korfballand is dit actueel. Avanti
uit Pijnacker was bijvoorbeeld gedegradeerd uit de hoofdklasse, maar
mag zich door de beslissing van de KNKV (uitbreiding van de Korfbal 
League, red. ) toch hoofdklasser blijven noemen.

Ageren op een dergelijke beslissing is begrijpelijk én menselijk, maar
toch moet hierin wel een voorbehoud worden gemaakt. Voor iedereen is
deze situatie nieuw en vooral uitzonderlijk. En hopelijk ook eenmalig.
Niemand heeft hierom gevraagd.
Het goede nieuws is dat de jeugd weer mag gaan trainen. Een klein
stapje vooruit zullen wij maar zeggen. De rest van korfballend Neder-
land moet helaas nog even wachten. Voor hen geldt: ‘Stay Home, 
Stay Safe’.
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HISTORISCHE SENSATIE -
ONDERZOEK NAAR 
KORFBALHISTORIE ALO
Je moet wat historisch besef hebben, dat wat je leest in de
tijd kunnen plaatsen, maar oude tijdschriften en kranten
blijven je verbazen! Elke keer weer krijg je een stukje van
een verhaal boven water. Ze noemen het historische 
sensatie. Je beleeft de geschiedenis alsof je er zelf bij bent.

Ik doe al tientallen jaren onderzoek. Ik vind het heerlijk om te 
snuffelen tussen oude tijdschriften, kranten en archieven. Deze 
interesse begon voor mij bij mijn tante die stamboomonderzoek deed
naar de familie Straver (de familie van mijn moeder). Door haar werd
ik aangestoken en ging ik op zoek naar wetenswaardigheden over 
de familie Van Wensveen. De historische feiten en bijzonderheden 
intrigeerden mij en rond mijn 15e begon ik met het bezoeken van 
archieven. Langzaam verbreedde ik mijn zoekgebied en deed naast 
de familie Van Wensveen ook onderzoek naar al mijn voorouders, 
ook vrouwelijke lijnen. 

Rond het jaar 2000 ging ik werken bij de Koninklijke Bibliotheek. 
Voor diegene die niet weet wat er daar gebeurt: het is groots! Van elk
boek, elk tijdschrift én elke krant ontvangt de Koninklijke Bibliotheek
er 1! Sinds 1974 zijn er afspraken met uitgevers – zij doneren van elke
uitgave 1 exemplaar. Van voor die tijd is er natuurlijk ook al veel, maar
veel minder compleet helaas. 

Op een gegeven moment komen verschillende lijntjes in je leven bij 
elkaar. Het grote archief van het NOC wordt overgedragen naar de 
KB en mijn eigen korfbalvereniging zou haar 100-jarig bestaan gaan
vieren (als eerste niet gefuseerde korfbalvereniging ter wereld). 
Neem daarnaast de interesse in geschiedenis en mijn werkgever …
Om een lang verhaal kort te maken: ik hielp mee aan het tot stand
brengen van een boek ter ere van het 100-jarig bestaan van ALO in
2006. 

VOOR DIT BOEK BEN IK BEGONNEN MET HET DOORBLADEREN VAN HET TOEN
RUIM 80 ARCHIEFDOZEN GROTE ALO-ARCHIEF EN DE OUDE JUBILEUMBOEKEN.
OOK HEB IK VEEL GESPROKEN MET (OUD-)LEDEN. DAARNAAST HEB IK OP
MIJN WERK DE OUDE KORFBALTIJDSCHRIFTEN DOORGELEZEN. IK DEED HET
VOORBEREIDENDE WERK, WAT ONDERZOEK. HET ECHTE SCHIJFWERK KON 
IK OVERLATEN AAN TWEE OUDERS DIE ALTIJD LEUKE STUKJES IN ONS 
CLUBBLAD SCHREVEN. WE ZIJN NOG STEEDS TROTS OP DIT RESULTAAT.
NOG STEEDS PROBEER IK ALO-MATERIAAL BOVEN WATER TE KRIJGEN. 
ZO KREEG IK VORIG JAAR, DOOR CONTACT TE LEGGEN MET EEN DOCHTER 
VAN EEN OUD-ALO LID, DE OUDSTE FOTO’S IN BEZIT UIT 1906. DAT IS PAS 
HISTORISCHE SENSATIE!

MARTIJN VAN WENSVEEN 



Uitgeverij Nederlandse Sportboeken Club is gestart met een serie
boeken over meer dan honderd jaar korfbal in Den Haag (en randge-
meenten). In de boeken staan feiten, boeiende verhalen en prachtige
foto’s uit de rijke Haagse korfbalgeschiedenis. Elk jaar komt er een
volgend deel uit. Deel 1, dat in november 2018 verscheen, is getiteld:
Van ALO en Tims tot Mulder en Pams en Deel 2, dat in november 2019 
is verschenen, heet: Van Emma en Wals tot Coeland en VES.

DE HAAGSE KORFBALHISTORIE IN WOORD EN BEELD
IN BOEKVORM EN DIGITAAL

#HARDKORF
HAAGSE

KORFBAL
DAGEN

Het initiatief voor de boekenserie, website en 
overzichtstentoonstelling komt van korfbalkenners, 
onder wie Ton van Rijswijk, Rob Blokpoel, Chris Willemsen 
en vertegenwoordigers van clubs en KNKV.

Uitgeverij Nederlandse Sportboeken Club en de 
Stichting The Hague Korfball Masters vragen u/je te helpen 
dit speciale 3-in-1 Haagse korfbalproject mogelijk te maken.

Particulieren kunnen participeren door donateur te worden voor €50,- per jaar. Je ontvangt 
daarvoor het nieuwste boek (deel 2 van de Haagse Korfbal Historie, winkelprijs €17,50) en uitnodigingen voor

alle bijeenkomsten. Doe mee! Maak het 3de deel mogelijk
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Mijn onderzoek
Een volledig overzicht van allerlei sportverengingen tot 1940 heb ik 
gevonden op de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiede-
nis. Vervolgens heb ik aanvullingen gevonden op de, inmiddels opgehe-
ven, website van het Haags gemeentearchief: De Haagse verenigingen.
Deze twee bronnen gaven mij een goede basislijst van verenigingen die
ooit hebben bestaan. Allereerst heb ik de verenigingen in de basislijst
voorzien van oprichtings- en/of opheffingsdatum. Daarna gaan zoeken
naar aanvullende gegevens, zoals: locatie van het veld, achtergrond van
de vereniging, geloofsovertuiging, oorsprong, verklaring van de naam,
shirts en logo. Het echte zoeken kon beginnen.

De nog actieve verenigingen hebben op hun websites vaak een 
overzicht van hun historie staan. Om ook de historie van de opgeheven
verenigingen te kunnen vinden heb ik in de oude korfbaltijdschriften in
de Koninklijke Bibliotheek (KB) door gesnuffeld. De KB heeft heel veel
oude tijdschriften, die op locatie zijn in te zien. Hier was ook het, sinds
1904 uitgegeven, landelijke tijdschrift van de Nederlandse Korfbalbond.
Dit tijdschrift heeft in de loop der jaren drie namen gehad: Korfbal, 
Korfbal Revue en Nederlands Korfbalblad. Omdat dit tijdschrift niet 
alleen de Haagse regio dekte was het te veel werk om deze uitgaven
‘even’ door te bladeren om Haagse verenigingen te vinden. Gelukkig
stuitte ik op een vooroorlogs tijdschrift voor alleen de Haagse regio:
“Het Residentie Sportblad”. De jaargangen 1930 tot 1938 waren 
aanwezig. De vijf eerste jaargangen waren helaas nog nergens te 
vinden. In de KB waren minder gegevens te vinden over de verenigingen
in de periode na de tweede wereldoorlog. Vanuit de eerder gemaakte
basislijst waren er wel behoorlijk wat aanknopingspunten. Vervolgens
ben ik begonnen met het structureel noteren van de gegevens uit de
adreslijsten van het KNKV en de HKB. Door consequent de verenigings-

informatie te noteren, krijg je vanzelf inzicht in verhuizingen, fusies, 
oprichtingen en opheffingen. Naast de kennis die er binnen de 
verenigingen nog te vinden is, heb ik veelvuldig gebruik gemaakt 
van een kranten-database: Delpher. Via internet kun je binnen 
Delpher miljoenen krantenpagina’s digitaal doorzoeken en dit 
vormt zo een fantastische bron voor alle historisch geïnteresseerden. 
Op dit moment is er veel Haags materiaal tot 1960 online te bekijken,
bijvoorbeeld de kranten: Het Binnenhof, De Haagsche Courant en 
Het Vaderland.

Jouw onderzoek
Begin met het lezen van de boekjes van de reeks “De Haagse Korfbal
Historie”. Vraag eens rond bij de oude garde van je vereniging. Deze 
tijd van Corona, waar ons wordt aangeraden veel thuis te blijven, 
biedt mensen wellicht gelegenheid op zolder op zoek te gaan naar 
oude foto’s en korfbalmemorabilia. Doorzoek daarnaast de kranten 
op www.delpher.nl. Houdt ook de websites van de Haagse 
Korfbaldagen www.haagsekorfbaldagen.nl en de Haagse Korfbalhistorie 
www.haagsekorfbalhistorie.nl in de gaten. Hierop komt in de komende
periode steeds meer informatie online beschikbaar. Wij zijn heel 
benieuwd naar al je gevonden korfbalschatten. Wanneer jij aanvullende
informatie of verhalen hebt over jouw vereniging dan kun je ons 
benaderen via contact@haagsekorfbalhistorie.nl

Namens de Werkgroep Haagse Korfbalhistorie
Martijn van Wensveen

OP ZOEK NAAR DE HISTORIE VAN 
JE EIGEN KORFBALVERENIGING
Niets is zo belangrijk dan de geschiedenis, ook van niet meer bestaande verenigingen, te bewaren. Wil jij dat de historie van jouw vereniging uitgebreid is terug te vinden
op de website www.haagsekorfbaldagen.nl? Help dan, door ons te voorzien van feiten, anekdotes en foto’s. In 2019 heb ik een naslagwerk gemaakt met de basisgegevens
van korfbalverenigingen dat te lezen is in het tweede deel van de reeks “De Haagse Korfbal Historie”. In dit boekje kun je al veel gegevens van jouw vereniging vinden en
dit kan een goed startpunt zijn van jouw onderzoek. Graag neem ik je mee in het proces dat ik gevolgd heb bij het onderzoeken van alle korfbalverenigingen die bestaan
en bestonden in de Haagse regio en ik daag je graag uit om voor jouw vereniging dit onderzoek aan te vullen en te verrijken.
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VEO, (Voorburg En Omstreken), is een in 1920 opgerichte
christelijke korfbalvereniging uit Voorburg. De vereniging,
die ruim 300 leden telt vanaf de jongste welpen tot aan 
veteranen en recreanten, heeft statutair als doel het 
bevorderen van de korfbalsport en de ontspanning van
haar leden. VEO speelt op het veld op sportpark Westvliet
(eigenlijk Haags grondgebied) en in de zaal in Voorburgse
sporthal Essesteijn. 

Als christelijke vereniging heeft VEO lange tijd deel uitgemaakt van 
de Christelijke Korfbal Bond (C.K.B.) totdat deze opging in het huidige
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond. Binnen de C.K.B. speelde VEO 
jarenlang een toonaangevende rol met als sportieve hoogtepunten 
de landstitels in 1927 en 1929. In die C.K.B. jaren waren ook de VOPS-
series bekend. Die betroffen een jaarlijkse wedstrijden reeks tussen 
de vier oude christelijke (CKB) verenigingen VEO, ODI, Pernix en Snel.
Beeld van het jaarlijkse Hemelvaartsdag toernooi Na de vorming van
het KNKV speelde VEO jarenlang in de Overgangsklasse, maar zag het
nooit kans om de stap naar het hoogste niveau te maken. Eind jaren
tachtig zakte de club terug naar het district, met als dieptepunt een 
degradatie naar de 3e klasse in 2003. Vanaf dat punt werd met een 
vernieuwd technisch beleid aan de weg terug gewerkt (operatie "Vita-
minepil") wat uiteindelijk resulteerde in de terugkeer in 2008 van VEO
in de (zaal) Overgangsklasse. Hoewel het seizoen 2008-2009 uiteindelijk
tot degradatie leidde, is VEO inmiddels wel weer een stabiele eerste 
klas vereniging met een sterke jeugdopleiding. Het jaarlijkse Hemel-
vaartsdagtoernooi, dat al bijna veertig jaar wordt georganiseerd, is een
van de grootste korfbaltoernooien van Nederland met ruim 
200 deelnemende teams.

VEO, gefeliciteerd en maak er een mooi feest van V.E.O. 
Oprichting: 20 september 1920 
Naamgeving: Voorburg en Omgeving 
Algemeen: Christelijk Velden: 
VEO in 1927: Prinses Mariannelaan (Rijswijk), (naast Delflandsche School)
LO 2-5-1963: VEO kan niet meer spelen aan de Rodelaan, 
nu tijdelijk aan de Tuinlustlaan. Nu: sportpark Westvliet, 
Groene Zoom in Den Haag

100 JAAR VEO



de haagse korfbaldagen 2019 worden mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Haagse Sportstimulering
  voor Gehandicapten

LICHT
GELUID
BEELD

ARTIESTEN

FOTOCURSUS
W E S T L A N D
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In 1998 nam de “ Stichting The Hague Korfball Masters“ 
(een initiatief van de korfbalverenigingen Die Haghe en HKV/Ons
Eibernest) en ondersteunt door “ Sportstad Den Haag” (nu
“Den Haag Topsport”), het initiatief om een topsporttoernooi 
met de naam “Haagse Korfbaldagen” op het veld te gaan 
organiseren. In 2003 zijn op initiatief van “Sportstad Den Haag” 
de beide evenementen samengevoegd en ontstond één jaarlijks
groots opgezet zaalkorfbaltoernooi voor aanvang van de
zaalkorfbalcompetitie voor zowel breedte als topsport. Na de 
overname van de Haagsche Courant door het AD werd het toernooi
voortgezet onder de naam AD/Haagsche Courant Korfbaldagen.
Vanaf 2007 is de Haagsche Courant gestopt met de hoofdsponso-
ring en is het toernooi verder gegaan onder de naam “Haagse
Korfbaldagen”. Den Haag Topsport ondersteunt het evenement 
nog steeds. De Haagse Korfbaldagen is met meer dan 1000 
deelnemers van zo'n 30 verenigingen uit de regio een van de
grootste korfbalevenementen in Nederland. Organisatie Haagse
Korfbaldagen: Stichting The Hague Korfball Masters In 2017 
zijn wisselprijzen voor de winnaars hoogste Seniorenklasse 
(Hofpasbokaal) en de hoogste A Jeugdklasse (Alsembokaal) 
ingesteld. Tevens zijn bij het openen van de Sportcampus in 
het Zuiderpark twee nieuwe onderdelen toegevoegd, t.w. een
Beach- en een G-korfbaltoernooi. Organisatie Haagse 
Korfbaldagen: Stichting The Hague Korfball Masters

DE HISTORIE VAN DE HAAGSE KORFBALDAGEN
De Haagse Korfbaldagen vindt zijn oorsprong in 1985 als zaalkorfbaltoernooi om de

Binnenhofcup. Nadat het dagblad Het Binnenhof overgenomen werd door de Haagsche Courant

werd het jaarlijkse breedtesporttoernooi voortgezet als Haagse Courant Cup (HC-cup).

Belangrijkste wapenfeiten:

1985 1e Binnenhofcup zaal
1990 Haagsche Courant Cup zaal
1994 Haagsche Courant Korfbalweek
1998 1e Haagse Korfbaldagen topkorfbal (veld)
2002 Samenvoeging Haagse Korfbaldagen en

AD/Haagsche Courant korfbalweek (zaal)
2014 Eerste uitgave Magazine Haagse Korfbaldagen
2017 Introductie G-Korfbaltoernooi en Beachkorfbal Jeugd

Introductie wisselprijs Senioren HK/OK “de HOFPAS bokaal”, 
beschikbaar gesteld door sponsor De Volharding.
Introductie wisselprijs A Jeugd HK/OK “Alsem Bokaal”, 
beschikbaar gesteld door J.P. Alsem drankenhandel

2018 Introductie wisselprijs G-korfbaltoernooi “Rémy van Eijnatten 
Bokaal,”beschikbaar gesteld door de Stichting Haagse 
Sportstimulering voor Gehandicapten.
Introductie wisselprijs A Jeugd 1-2-3 “Bemmel & Kroon 
Bokaal”beschikbaar gesteld Bemmel & Kroon.

2019 Introductie wisselprijs Senioren 1-2-3 “Zeefdruk Westland 
Bokaal”, beschikbaar gesteld door Zeefdruk Westland.
Introductie wisselprijs “Theo Korporaal Bokaal” voor meest 
talent volle jeugdspeler en speelster Haagse Korfbaldagen, 
beschikbaar gesteld door Korporaal & Bertels Makelaars.
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Ging het dan allemaal rimpelloos, deze fusie? “Nee, aanvankelijk was er
best wat verzet hier en daar. Dat heb ik van horen zeggen hoor, ik was
toen in 1995 nog maar 10 jaar, nu inmiddels voor het derde jaar voorzit-
ter. Vanaf het moment, dat we de hoofdklasse bereikten (na een zinde-
rende driekamp met Achilles en LDODK, thans in de Korfbal League
spelend) was die twijfel over en groeide de vereniging. Weliswaar vielen
we dus ook na het eerste hoofdklassejaar weer een paar niveaus terug,
maar met 300 leden zijn we nog steeds een zeer gezonde vereniging”. 
Refleks, dat speelt op het Prinses Irene Sportpark (inderdaad bij het
voormalige RVC-terrein), heeft , ondanks de sportieve terugval, wel de-
gelijk ambities en legde die neer in een echt plan en gaf dat de fraaie
naam “visie 2005”. 
Marcel van Lith, die ook zelf 16 jaar in het eerste team heeft gespeeld
(“ik herinner mij de wedstrijden tegen Tempo uit Alphen a.d. Rijn en
DVO uit Bennekom”) zegt het als volgt: “We hebben de beschikking
over 7 seniorenteams en 22 jeugdteams. Veel jeugd dus en dat is goed
voor de toekomst. Daarbij zijn we er niet op uit talent van buiten hier-
heen te halen. Ik bedoel: iedereen is welkom om hier te komen spelen,
maar we zijn niet op jacht. Trouwens, dat zijn ook maar zelden blijver-
tjes, die zogenoemde talenten kiezen vrijwel altijd voor de club met de
meeste kansen op een plaats in de hoogste competitie. Voor ons is de
Korfbal League geen doel op zich, we zitten nioet te wachten op een la-
tere terugval a la Die Haghe en Meervogels. We zijn een club, die geken-
merkt wordt door gezelligheid en die tegelijkertijd ambitie toont”. 
Die ambitie werd nog eens onderstreept toen Refleks als grootste naam
Ton van der Laaken in huis haalde als trainer-coach. Bij hem staat het
woord ambitie immers op het voorhoofd geschreven. Inmiddels begint
Arjan Maltha aan zijn tweede jaar als trainer-coach van Refleks, dat dus
dit jaar het 25-jarig jubileum viert. Op 1 juli om precies te zijn.

K.V.R.
Oprichting: 29 september 1956
Naamgeving: Korfbal Vereniging Rijswijk, soms eenvoudigweg Rijswijk
Opheffing: 1 juli 1995, fusie met O.D.S., werd Refleks

O.D.S.
Oprichting: 16 juni 1960
Naamgeving: Ontwikkeling door Sport
Algemeen: Was aangesloten bij CKB.
Opheffing: juli 1995, fusie met KVR, werd Refleks

Marcel van Lith, voorzitter van Refleks heeft er een uitgesproken mening over: de fusie tussen KVR (Korfbal
Vereniging Rijswijk) en ODS (Ontwikkeling Door Sport, voormalige zaterdagvereniging) is als geslaagd te be-
schouwen. “Daarbij moet je niet alleen op de 3 succesjaren letten vanaf 1999, toen we zelfs de hoofdklasse

bereikten. Dat hebben we niet volgehouden, we spelen nu weer eerste klasse, maar als fusie is het samen-
gaan van deze twee Rijswijkse verenigingen gewoon geslaagd”.

REFLEKS: FUSIE GESLAAGD EN VOL AMBITIE




