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Dat heeft hij altijd met veel plezier gedaan. Geen topper, maar net 
daaronder. Toen hij stopte met spelen is hij gaan fluiten voor de bond.
Ook dat heeft hij jaren met heel veel plezier gedaan en heeft daar veel
fijne contacten aan overgehouden. De Haagse Korfbaldagen vindt hij
een goed georganiseerd toernooi en voor de verenigingen een prima
voorbereiding op het zaalseizoen. De herinnering die hem gelijk te 
binnen schiet is de keer dat zijn zoon met Achilles de finale van de 
HKD won. Dat was een emotioneel moment voor de spelers en staf,
omdat een markant lid van de club net die dag was overleden. Door 
zijn contacten in de korfbalwereld heeft hij de mogelijkheid gekregen 
om de clubkleding te verzorgen, zoals van Achilles, ALO en DUNAS.
Zeefdruk Westland kan ook kleding voor sport en werk leveren van 
diverse leveranciers, die hij zelf naar de wens van clubs of bedrijven 
kan bedrukken. Voor de wedstijdtenues laat hij in overleg met de clubs

custom made shirts maken in Europa. Hij begeleidt dat proces van 
begin tot eind. Zijn meerwaarde is dat de lijnen zeer kort zijn en dat 
het contact altijd persoonlijk is tussen hem, de club en de leveranciers.
Zeefdruk Westland verzorgt verder ook het bedrukken van promotie-
materiaal, denk aan T-shirts, polo’s, sweaters en truien of een overall 
om over uw kleding aan te doen. Maar ook handdoeken, tasjes en zelfs 
bekers en medailles. Kortom bijna alles kan. Zeefdruk Westland voor- 
ziet deze met het eigen logo, een tekst of een origineel ontwerp. Dit is
mogelijk in verschillende kleursamenstellingen. Mocht je geïnteresseerd
zijn of heb je persoonlijk advies nodig, je kunt altijd bij Menno terecht
voor vragen. Geen verplichting. Kijk voor meer info op de website,
www.zeefdrukwestland.nl, waar je in contact kunt komen met 
Zeefdruk Westland. 

MENNO OVERWATER, EIGENAAR VAN 
ZEEFDRUK WESTLAND EN SPONSOR VAN 

DE HAAGSE KORFBALDAGEN

Sinds een aantal jaar is Zeefdruk Westland trouwe sponsor
van de Haagse Korfbaldagen. Menno Overwater is de eigenaar 
van Zeefdruk Westland, gelegen aan de rand van Den Haag, in
Wateringen. Zeefdruk Westland is een klein bedrijf, 
gespecialiseerd in het leveren en bedrukken van werk- en
sportkleding. Menno is als kind gaan korfballen bij Achilles.
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Bij het schrijven van deze tekst (begin augustus 2021) hebben
wij als organisatie de goede hoop dat de Haagse Korfbaldagen
2021 met publiek gespeeld kunnen gaan worden. Echter, met de
ervaring van afgelopen anderhalf jaar weten we dat dit zelfs op
het laatste moment nog aangepast kan worden vanwege het
COVID-19 virus.

Ook als de wedstrijden wel met publiek gespeeld mogen worden, is het 
live uitzenden van de wedstrijden een goede aanvulling om het bereik
van de Haagse Korfbaldagen te vergroten. Op die manier kunnen ook 
de thuisblijvers en eventuele andere geïnteresseerden ruim een week
lang van het Haagse korfbal genieten. We zijn daarom op zoek naar 
verenigingen/personen die de livestreaming van wedstrijden op zich 
kunnen en willen nemen. 

Dit kan zijn door als vereniging de eigen wedstrijden te streamen of
juist als livestream crew een hele avond/dag in één sporthal, waarbij 
je dus wedstrijden van meerdere clubs streamt. De livestreams zullen 
worden uitgezonden via de site van de Haagse Korfbaldagen 
(www.haagsekorfbaldagen.nl).

Ben jij als deelnemende vereniging en/of personen in staat om 
wedstrijden te streamen of lijkt het jou leuk om mee te helpen het 
korfbal in en rondom Den Haag in de periode van 11 t/m 20 november
op de kaart te zetten?

Geef dit dan z.s.m. door, door een e-mail te sturen naar: 
marketing@haagsekorfbaldagen.nl. Vermeld in de e-mail om
welke vereniging het gaat, de gegevens van de contactpersoon
en de beschikbaarheid. 

Oproep: Livestream 
opnameteams gezocht 
voor de Haagse 
Korfbaldagen 2021

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om de korfballers in
Den Haag te wijzen op de vele voordelen die verbonden zijn aan de
HOFPAS-ledenpas. Bij meer dan 500 winkels zijn korfballers met een
HOFPAS van harte welkom. Kijk op de website van de Coöperatie;
www.devolharding.nl, om te zien wat er mogelijk is en wat er nog
meer aan ledenaanbiedingen zijn. Ontvang bijvoorbeeld € 250 aan
tegoed op een depositorekening. En ja inclusief jaarlijkse rente bij-

schrijven. Of schrijf u in voor stadswandelingen of bustours.
Ga van 11 t/m 20 november kijken naar de wedstrijden van de
Haagse Korfbaldagen. Beleef de snelheid van het spel en het plezier
van sport. Dat is ons doel met onze ondersteuning, sponsoring van 
dit korfbal toernooi “Hardkorf”. Samen voor Elkaar en met Elkaar. 
Gezelligheid en spanning.

HAAGSE KORFBALDAGEN “HARDKORF” OOK DIT jAAR WEER 
GESPONSORD DOOR DE COöPERATIE DE VOLHARDING

2020 was een verloren jaar. De vreselijke gevolgen van Corona maakten dat wij onze bijdrage aan
de korfbalsport niet konden invullen. Alles afgelast. Dit jaar gaat het beter, ofschoon het een
afgeslankt toernooi is en er veel gestreamd gaat worden, is er toch het sportieve feest Hardkorf.
De coöperatieve vereniging roept alle leden die een HOFPAS-ledenpas hebben op om naar de 
wedstrijden te gaan kijken. Het speelschema staat op de website www.haagsekorfbaldagen.nl.
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Haagse Korfbaldagen en Corona
Na een jaar, waarin vanwege Corona de Haagse Korfbaldagen
niet konden doorgaan, zijn wij als organisatie weer vol en-
thousiasme voorzichtig begonnen met de voorbereidingen
van dit jaarlijkse evenement. De 35e editie is nu gepland van
donderdag 11 t/m zaterdag 20 november 2021. 

Het voelt voor het bestuur, maar vast ook voor de deel te nemen teams
een beetje onwennig, omdat we een jaar lang niet meer in de zaal
tegen elkaar konden spelen. 
Dit jaar zijn we later gestart met de voorbereidingen in tegenstelling tot
voorgaande jaren. Normaliter waren de uitnodigingen in februari/maart
al naar de verenigingen verzonden om deel te nemen aan het toernooi.
Ook voor de verenigingen bleek het wat onwennig, men was nog niet
helemaal klaar om weer aan de Haagse Korfbaldagen te denken. 
Gelukkig was het voor de jeugd toch nog mogelijk om op het veld een
korte competitie te spelen, waardoor het verenigingsleven weer lang-
zaam op gang kwam. Op dit moment hebben we te maken met steeds
weer veranderende versoepelingen of beperkingen, waar we rekening
mee moeten houden. 
De overheid kan in de komende maanden nog restricties opleggen. 
Natuurlijk zal de organisatie zich gedurende de Haagse Korfbaldagen

volledig houden aan de voorwaarden die door de overheid en gemeen-
ten op dat moment gelden. Dit heeft niet alleen betrekking op de spor-
ters, scheidsrechters en begeleiders maar ook voor de bezoekers van de 
wedstrijden. 

Omdat de Sportcampus Zuiderpark niet beschikbaar is op zaterdag 
13 november zal het jeugdtoernooi weer plaatsvinden in de oude 
vertrouwde locatie “De Schilp” in Rijswijk. De wedstrijden van het 
seniorentoernooi worden verspreid over de sporthallen in Den Haag 
en de finalewedstrijden zullen traditioneel in de Sporthal van HKV/Ons 
Eibernest aan de Steenwijklaan plaatsvinden.
Als de maatregelen van de overheid en/of gemeenten bepalen dat pu-
bliek bij de wedstrijden niet is toegestaan, willen we de verenigingen 
alvast vragen of zij hun wedstrijden tijdens dit toernooi via livestreams
aan hun achterban tonen of uitzenden. De organisatie zal uiteraard alle
medewerking verlenen en ondersteunen in dit proces zodat iedereen via
onze website www.haagsekorfbaldagen.nl alle wedstrijden kan volgen.
Laten we hopen dat het toernooi in haar oude vorm door kan gaan, met
publiek en dat we er dit jaar weer een mooi en veilig toernooi van kun-
nen maken. Zo zetten we onze korfbalsport in Den Haag en omgeving
weer op de kaart.

NIEUWS UIT DE REGIO
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Bekende korfballers 
afgelopen jaar overleden

De realiteit van het leven is dat sterven daar een onderdeel van is.
altijd triest te moeten vernemen. een van onze trouwste supporters,
Frans Graatsma, prominent lid van ALO en Fortuna/delta Logistiek is
op 30 januari j.l. na een kort ziekbed overleden.

Daarnaast overleed onze beste korfballer ooit, Gerard Bos, 
op 86-jarige leeftijd. Een sportman in alle opzichten: International 
bij het korfbal en handbal, bezitter van het Elfstedenkruisje, 
op 75-jarige leeftijd nog verwoed surfer, fanatiek schaatser en 
wielrenner. Gerard begon bij HKV Voorwaarts en heeft daarna bij
verschillende andere verenigingen gespeeld en training gegeven.
Op 4 augustus j.l. is oud-bestuurslid van de afdeling Rijndelfland 
en oud lid van HSV, Roelof de Bruijn Prince op 94-Jarige leeftijd 
overleden.

Wij condoleren alle nabestaanden met het verlies van deze zo 
geliefde korfbalprominenten.

Nieuwe, overleden en vertrokken 
bestuursleden

Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met het plotselinge
overlijden van ons bestuurslid Sybe Booij (ALO). Een belangrijke 
aderlating. Jeroen Alsem (Die Haghe), nog maar kort betrokken als 
kandidaat-bestuurslid, heeft toch aangegeven vanwege zijn drukke
werkzaamheden niet toe te treden. Wel kunnen we Miriam Waindrich
(Die Haghe/ ALO) verwelkomen. Zij wordt verantwoordelijk voor de 
financiële zaken en neemt die taak over van Rob Knuist. Rob zal wel 
de “boekhouding” blijven doen. Rob Blokpoel zal zich meer gaan 
bezighouden met de Haagse Korfbalhistorie en minder met de 
organisatie van de Haagse Korfbaldagen. Een van zijn taken, sociale
media, zal worden opgepakt door Mandy Muller (Pernix/Achilles), 
een bekend gezicht in de korfbalwereld. Wij zijn verheugd met haar 
toetreding. Naar één of meerdere personen voor de sponsorwerving
wordt nog gezocht. Interesse? Neem contact met ons op.  
info@haagsekorfbaldagen.nl

Vierde uitgave boek over de 
Haagse Korfbalhistorie
In het kader van de Haagse Korfbalhistorie wordt gewerkt aan het
vierde deel met wederom veel verhalen, herinneringen, foto's en 
documenten. De uitgever is opnieuw de Nederlandse Sportboeken
Club. Onder leiding van Ton van Rijswijk zijn Martijn van Wensveen,
Harald Braakman, Mateo Taal en anderen druk bezig materiaal te
verzamelen en daarover artikelen te schrijven. Wanneer het vierde
deel uitkomt is nog niet bekend. Om de uitgave mogelijk te maken
doen we ook dit jaar weer een beroep op sponsors, verenigingen en
donateurs om het project financieel te ondersteunen. Meer hierover
in deze nieuwsbrief.

Nieuwe doelstellingen 
The Hague Korfball Masters

In dit nummer ook aandacht voor de verenigingen in onze regio.
Het afgelopen jaar is niet makkelijk geweest. Vandaar dat het 
bestuur besloten heeft haar doelstellingen en taken anders te 
gaan invullen. Daarvoor gaan we binnenkort met een groep 
korfbaldeskundigen brainstormen over de toekomst van het korfbal
in onze regio. Eén van de eerste nieuwe taken die we hebben 
opgepakt is het ondersteunen van het Kangoeroeproject i.s.m. de
Haagse verenigingen. In dit nummer meer informatie hierover.

HOOFDSPONSOR 
SENIOREN OK-1 KLASSE
Haagse Korfbaldagen

“HOFPAS BOKAAL”
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Alle korfbalclubs uit de regio Haaglanden (Den Haag, 
Rijswijk en Voorburg) hebben zich tot doel gesteld jaarlijks
met tien procent leden te groeien. Onder meer door het 
aanbieden van sport voor kleuters, de Kangoeroe klup. 
Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH) ondersteunt de
initiatiefnemers daarbij.

Aanwas van leden draagt bij aan vitaliteit van de club. De initiatieven
tot groei van de korfbalclubs uit Haaglanden richten zich op heel 
korfballend Den Haag. Bij de uitvoering zullen sportcoördinatoren 
André Kuipers en Tymen Mos van WSDH ondersteuning bieden. 
Eén van de initiatieven is het aanbieden van sport voor kleuters, 
de Kangoeroe klup. De realisatie ervan is in handen van zeven 
Haagse sportclubs: Die Haghe, ALO, KVS/Maritiem, Dunas, Achilles,
HKV/Ons Eibernest en GKV. Voor extra daadkracht is de werkgroep
'Kangoeroe Klup Den Haag' opgezet waarin elke club met één of 
twee leden is vertegenwoordigd. 

De Kangoeroe KluP onder de loep
De werkgroep heeft in het afgelopen seizoen per club onderzocht 
hoe de Kangoeroe Klup is georganiseerd, welke doelstellingen er 
zijn opgesteld en wat de resultaten zijn. Wat direct opvalt is dat alle 
Kangoeroe Klups volledig draaien op vrijwilligers. Dit is een prestatie 
op zich; bij andere sporten is de inzet van vrijwilligers zeker geen van-
zelfsprekendheid. Andere uitkomsten zijn dat het aantal deelnemers 
per club flink verschilt en dat bijna alle Kangoeroe Klups relatief weinig
nieuwe gezichten zien: veel deelnemertjes zijn kinderen van 'oude 
bekenden'. De uitdaging zit hem dus in het bereiken van nieuwe 
doelgroepen, buiten de club. 

Plezier in bewegen
Op zoek naar nieuwe doelgroepen. Het lijkt bij voorbaat een kansrijke
missie. Ouders vragen steeds vaker naar een beweegaanbod voor 
jonge kinderen van twee tot acht jaar. Ze geven daarbij aan dat 
ze het vooral belangrijk vinden dat hun kinderen plezier in het bewegen
hebben en dat de motorische ontwikkeling optimaal wordt gestimu-
leerd. Dat sluit goed aan bij de kennis die de afgelopen jaren is 
opgedaan over de motorische ontwikkeling. Wetenschappers hebben
aangetoond dat een brede motorische ontwikkeling bij jonge sporters
erg belangrijk is. Het is het fundament waarop de sporter wordt
'opgebouwd'. 

Kennis delen 
De Haagse korfbalclubs zien hun kansen en haken aan. Niet alleen
omdat een brede motorische ontwikkeling goed is voor de fysieke 
ontwikkeling van het kind (en dus op langere termijn zorgt voor betere
korfballers), maar vooral ook omdat het leidt tot meer afwisseling 
en nieuwe uitdagingen die de sport en de training nóg leuker maken. 
Meer informatie over de Kangoeroe Klup op 
https://www.school-korfbal.nl/kennisbank/kangoeroe-klup-5/

Begin oktober vindt er een gezamenlijke training plaats voor alle
Haagse Kangoeroes. De werkgroep gaat in gesprek met alle betrokken
trainers over de invulling van de Kangoeroetrainingen en de achterlig-
gende doelen. Expert Pim Koolwijk, docent aan de Haagse Hogeschool
en onderzoeker voor het Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimule-
rende Omgeving (GLSO), biedt hierbij ondersteuning. Voor het 
onderdeel ‘Start(V)aardig’, wat staat voor het stimuleren van een 
breed motorische ontwikkeling bij kinderen, zal hij onderzoek doen 
bij een aantal Haagse korfbalclubs. Zijn onderzoek zou kunnen leiden 
tot het bewijs dat het programma van de Kangoeroetraining leidt tot
een betere motorische ontwikkeling van het kind.

Krachten bundelen
De werkgroep maakt daarnaast ook een start met de promotie van de
Kangoeroe Klup. De samenwerking met de clubs onderling leidt tot 
bundeling van krachten en kennisdeling. Dit wordt ook gezien door 
andere organisaties die hier graag deel van uit maken. Zo leveren de
Haagse Hogeschool en Mondriaan Lifestyle, Sport en Bewegen stagiai-
res, denkt de gemeente Den Haag mee over de mogelijkheden om de
plannen uit te voeren en maakt Stichting The Hague Korfball Masters
zich hard voor de aanvraag van fondsen en subsidies. 

Giga Kangoeroedag met Tymen en André
Het nieuwe seizoen staat in het teken van de promotie. Samen met de
genoemde partners trekken WSDH-sportcoördinatoren André Kuipers 
en Tymen Mos zeven van de acht stadsdelen in om de Kangoeroe Klup
bekend te maken. Per stadsdeel wordt een 'Giga Kangoeroedag' georga-
niseerd voor meer dan honderd scholen. Ook liggen er plannen klaar 
om de ouders van potentiële leden te bereiken via een promotiefilm en
het inkopen van reclame op social media. Tymen en André kunnen niet
wachten om te starten en staan open voor vragen, ideeën of opmerkin-
gen. Heb je die, spreek de sportcoördinatoren dan vooral even aan. 
Mailen kan ook: tymen.mos@swsdh.nl en andre.kuipers@swsdh.nl 

Project 
Kangoeroe Klup 
Den Haag
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Korfballen in 2020 was geen pretje. Kantines dicht, bijna
geen wedstrijden. Maar toen alles nog gewoon was hoe ging
je naar je uitwedstrijden? Binnen een kwartier of half uur
wordt er nog wel eens gefietst, maar vaak gaan we met de
auto. Hup rechtstreeks of verzamelen op de club en 
gezamenlijk er heen. De navigatie brengt je er wel! 
Dat was 20 á 30 jaar geleden wel anders. Er waren geen navigatie- 
systemen. Je moest het doen van een kaart die de bijrijder probeerde 
te lezen tijdens het rijden. Ook leuk was het om de routebeschrijving 
te volgen bij in de Adressenlijsten van het KNKB / KNKV of de districts-
versie van Rijndelfland (even overschrijven in de kantine tijdens het 
verzamelen!). Meestal gaf dat voldoende informatie, maar “de derde
straat links en dan de vierde straat rechts” kon nog wel eens problemen 
opleveren (“zou dit weggetje nu wel of niet meetellen?”). 

Voor de Tweede Wereldoorlog was een uit wedstrijd nog een grotere 
onderneming. Niet iedereen had toen een auto. Het was niet ongewoon
om op de fiets naar Gouda te gaan, maar vaak ging men met openbaar
vervoer.
In de adreslijsten van die tijd werd alleen aangegeven hoe je met het
openbaar vervoer naar de velden kon komen. In de jaren ’20 moest je 
zo naar Houtrust:

Van H.S.-station met stoomtram of elektrische. 
Tram 10 of 12. Van S.S.-station met elektrische Tram A 

Vanaf het station gelukkig direct bereikbaar met de tram. Nu klinkt de
stroomtram erg ouderwets, terwijl toen juist de elektrische tram erg
nieuwerwets was. Je werd overigens ook niet voor de deur afgezet. 
Lijn 10 bracht je ongeveer bij het huidige Museon, Lijn 12 bij 
de Nieboerweg en Lijn A reed over de Jacob Gillesstraat. 10-20 
minuten lopen moest ook nog aan de reis toegevoegd worden.

Maar eind jaren ’30 moest je voor Rood-Wit zelfs even met de boot
over:

Oude Moerweg: vanaf Veluweplein 3e pad rechts, 
schuin achter het terrein van de voetbalvereniging “Vios”.
Te bereiken van H.IJ.S.M. bus T naar Melis Stokelaan 
(eindpunt). Deze laan uitlopen en overvaren met boot.
Van station S.S. met lijn 13 tot eindpunt.

Maar waar dit terrein precies lag is alleen niet heel duidelijk. De Oude
Moerweg bestaat niet meer. Deze liep vanaf Melis Stokelaan met een
grote bocht onder het Zuiderpark door naar waar nu de Erasmusweg
ligt. Er was nog een stuk Erasmusweg niet gebouwd. Het deel tussen
(nu) Loevesteinlaan en Leyweg heette nog (oude) Moerweg. Ik vermoed
dus dat het veld daar ergens lag. Maar je moest er komen door de 
Melis Stokelaan uit te lopen. Aan het einde van het Zuiderpark lag het
Melis Stokeplein. Daar hield de laan op. En daar moest je kennelijk met
een bootje oversteken om bij het veld te komen. Het is goed mogelijk
dat het ging om het huidige terrein van HKV/Ons Eibernest aan de 
Steenwijklaan. 

Martijn van Wensveen

HAAGSE KORFBAL HISTORIE

KORFBALLEN IS EEN DAGjE UIT! – MET DE BOOT NAAR ROOD-WIT

J O U W  R E G I O N A L E  S P O R T F O T O ’ S

De elektrische tram lijn 7 wacht op javabrug voor de stoomtram die passeert op 
de koningskade (foto Gemeentearchief)
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“Phoenix zou niet meer hebben bestaan als we niet verhuisd zouden

zijn naar Zoetermeer”, zegt voorzitter Jan Beunder van de 100-jarige

club, die voorheen in de Ketelstraat furore maakte. En vult hij aan:

“De geschiedenis leert, dat het een goede keuze is geweest. In de buurt

waar we zaten was handhaving, laat staan groei niet meer mogelijk.

Maar elke vereniging, die het moet hebben van een buurt, waarin de 

allochtone bevolking overheerst, heeft te maken met stilstand, omdat 

in deze bevolkingsgroep nu eenmaal geen of nauwelijks belangstelling

bestaat voor een gemengde teamsport. Hoewel het merkwaardige is,

dat juist in een land als Marokko wel degelijk wordt gekorfbald”.

Intussen is het 100-jarig bestaan deels al gevierd. Phoenix noemt het

een “100+1” jubileumjaar, omdat de start van de festiviteiten uitgesteld

moest worden vanwege corona-beperkingen. Natuurlijk was er een 

reünie, was er een fietspuzzeltocht en werd een “White and blue” party

gehouden. White and blue? Jan Beunder legt uit, dat er iets georgani-

seerd moest worden in de clubkleuren. “Elk lid werd geacht in blauw-

witte kleding te verschijnen of het nou een kostuum of rok was, maakte

niet uit”.

Phoenix verhuisde dus in 1981 naar Zoetermeer, waar aan het Van 

Doorneplantsoen in 1984 een nieuw clubhuis werd geopend. Natuurlijk

heeft de verhuizing ook leden gekost buiten het feit, dat de club inmid-

dels 300 leden telt, een getal, dat aan de Ketelstraat nooit gehaald zou

zijn. Beunder weer: “Het heeft ons een generatie aan kader gekost. 

Het oude kader heeft wel de transitie meegemaakt, maar is na de 

verhuizing voor een groot deel afgehaakt of gestopt. Daarna hebben 

we de slag naar jonger kader moeten maken en dat is gelukt. De hele

verhuizing heeft ons geen windeieren gebracht en vergeet niet, dat veel

oudere leden nog steeds actief zijn in de jeu de boules groep, die 

Phoenix ook heeft. We zijn een stevige tweede klasser, maar kunnen wel

naar boven blijven kijken”. 

Dat brengt ons op het karakter van deze voormalige volksclub uit het

Noordpolderkwartier. Jan Beunder, inmiddels bezig met zijn 2e termijn

als voorzitter (daarvoor al vele jaren bestuurslid) typeert zijn club als

volgt: “We zijn een familievereniging met sportieve ambitie.” Korter en

duidelijker kan het niet. Ook zijn club heeft natuurlijk last van vertrek-

kende spelers en speelsters, die “elders op een hoger niveau kunnen

korfballen”. “Maar”, zegt Beunder weer: “Het bijzondere is wel, dat ze

na die betere sportieve periode toch weer terugkomen naar Phoenix”.  

HOOFDSPONSOR 
A JEUGD KLASSE OK
Haagse Korfbaldagen

“ALSEM BOKAAL”

HOOFDSPONSOR 
A JEUGD KLASSE 1-2-3
Haagse Korfbaldagen

“BEMMEL&KROON BOKAAL”

100-jARIG PHOENIx SPRINGLEVEND IN ZOETERMEER





De website Haagsetopsport.nl bestaat
met een onderbreking van een jaar nu
tien jaar. Het decenniumfeest viel in
het water door corona. We konden de
sporten niet als vanouds volgen 
doordat veel competities op het 
hoogste niveau stillagen.

In de tien jaar dat wij met redacteuren en 
fotografen de sport langs de lijn op de voet
volgen, hebben wij ook aan het korfbal,
Haagse sport bij uitstek, veel aandacht 
besteed. Door een gebrek aan vrijwilligers 
volgen wij alleen de korfbalclubs in het 
070-gebied die op de twee hoogste niveaus
van Nederland uitkomen. Naast het korfbal
verslaan wij ook nog rond de 25 andere 
sporten. Dat betekent keuzes maken. Het 
liefst willen wij meer aan korfbal doen. Wel-
licht dat de clubs daar ons bij kunnen helpen 
(ook de topclubs). Haagsetopsport.nl gaat in
september – indien de omstandigheden ons
dat toelaten – weer het korfbal volgen. Dat
doen we op de website maar ook met live
radio. Haagsetopsport.nl heeft een samenwer-
king opgetuigd met Sportsignaal om 2 dagen
live radio mogelijk te maken. Aandacht voor
de sport betekent meer leden, meer 
vrijwilligers en meer sponsors. Samen met alle
Haagse (regio) korfballiefhebbers kunnen we

dat voor elkaar krijgen. Willen de (PR-mensen
van) de topclubs ons daarbij helpen? 
Dan vragen we hen een mail te sturen naar 
redactie@haagsetopsport.nl. Met z’n allen
willen wij de Haagse topsport in de 
schijnwerpers zetten. 

Ronald Mooiman
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Haagsetopsport.nl volgt korfbal op de voet, mede een
promotietaak voor de Haagse korfbalverenigingen

SPORTFOTO AGENCY
SPORTSNAP.NL
SportSnap.nl is een sportfoto agency voor sporters en clubs in de
regio Haaglanden en beschikt over kwalitatieve sportfotografen die
wekelijks gave professionele beelden maken van sportwedstrijden.

Ons team van enthousiaste sportfotografen publiceren de recente
foto’s via de website van SportSnap.nl. De wekelijkse sportagenda
geeft inzicht waar de fotografen present zijn om wedstrijden te 
volgen en vast te leggen waaronder ook de regionale korfbalwed-
strijden in en rondom Den Haag. Onze fotografen zijn op verzoek 
beschikbaar.  

Wij worden gevraagd door sporters en verenigingen om wedstrijden,
teamshoots of bij sportevenementen te fotograferen. Daarnaast 
worden fotografen ingezet voor beelden die door de diverse media
worden gebruikt. SportSnap.nl is gestart op 1 juli 2020 en is de eer-
ste regionale aanbieder van sportfoto’s voor zowel de landelijke als
regionale media, verenigingen en sporters. Voor de technische af-
handeling werken wij samen met Oypo.nl om de aanvragen snel en
efficiënt af te leveren. 

Heb je een vraag? Laat het ons weten via
info@sportsnap.nl
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Zoals eerder aangekondigd is het bondsbureau van het KNKV
met ingang van 1 december gevestigd op Sportcentrum 
Papendal (Arnhem), het hart van de Nederlandse sport.

Sinds 2006 huisde het KNKV op de KNVB Campus in Zeist, na eerder 
(achtereenvolgens) in Zeist, Bunnik en Utrecht gevestigd te zijn 
geweest. De huurovereenkomst met de KNVB liep eind 2020 af en nadat
de voetbalbond aangaf de overeenkomst niet voor langere tijd te willen
verlengen – om zo flexibel te blijven voor het doorontwikkelen van de
campus – hebben het KNKV-bondsbestuur en -directie zich georiënteerd
op de mogelijkheden voor een nieuwe locatie. Daarbij is de keuze dus
gevallen op het Arnhemse Papendal.
Jochem Schellens, directeur Sportcentrum Papendal: “We heten het
KNKV van harte welkom op Papendal. De komst van het KNKV betekent
een mooie toevoeging aan het aantal bonden en sportgerelateerde 
organisaties op het terrein, wat kan leiden tot mooie interacties en 
samenwerkingen. We werken al jarenlang samen met het KNKV 
voor de TeamNL Korfbal-programma’s en kijken ernaar uit om onze 
samenwerking de komende jaren te intensiveren.”

Henry van Meerten ziet rol bondsbureau KNKV vooral in het faciliteren
Een korfbaldirecteur uit “eigen gelederen”, dat is Henry van Meerten,
die sinds 2016 algemeen directeur van het Korfbalverbond is en met
Kees Rodenburg de tweehoofdige directie vormt. Hij volgde Ben Filius
op, maar was onder diens voorganger Jaap Broersma al bij het KNKV
werkzaam als manager arbitrage. Die laatste job vervulde hij al vanaf
2009. Daarvoor fungeerde hij al jarenlang als scheidsrechter op het
hoogste niveau (maakte ook de vorming van de Korfbal League mee) 
en floot menige zaalfinale en interlandwedstrijd. 
Een man uit de korfbalpraktijk dus, die zijn opvattingen over de rol van 

scheidsrechter ook door vertaalt naar de rol van het bondsbureau, dat
overigens sinds december 2020 in Sportcentrum Papendal is gevestigd.
“Onze grootste ambitie is om zoveel mogelijk mensen te laten genieten
van hun sport. Wij moeten vanuit Papendal de korfbalsport faciliteren,
zowel de leden als de verenigingsbesturen. Rol van de scheidsrechter:
zorgen dat het spel en de spelers zich zo goed mogelijk kunnen 
ontwikkelen. Het gaat om hun spelplezier, niet om de macht van de
scheidsrechter”, licht hij zijn managementfilosofie toe.
Het korfbalverbond en dus ook het bondsbureau moet in de eerste
plaats servicegericht en niet controlerend en bepalend zijn vindt hij.
“En natuurlijk moeten we aan de sporters en de verenigingen goed 
blijven uitleggen wat het belang is van de Olympische ambitie, die 
we nog steeds onverkort nastreven. Natuurlijk is het zo, dat de macht
van het getal daarin meespeelt en Olympische deelname zou wellicht
met 200.000 korfballers iets makkelijker te realiseren zijn dan met de 
90.000 nu”, zegt Henry.
De verhuizing van Zeist naar Papendal (het centrum van het NOC*NSF)
past in de filosofie van het korfbalverbond resp. het bondsbureau. Van
Meerten: “Papendal is het hart van de sport, we trainden er al met de
nationale selecties, we zijn een onderdeel van TeamNL. De vestiging 
van het bureau hier biedt talloze voordelen, zoals de samenwerking 
met het handbalverbond, dat voorheen in Oosterbeek zat. Maar ook 
de samenwerking met alle andere sportbonden biedt voordelen, onder
meer op het terrein van de ICT. En doorgaan met de samenwerking met
de KNVB was geen echte optie: de voetbalbond wilde bij het aflopen
van ons huurcontract geen langdurige verbintenis meer aangaan en dus
was uitwijken naar elders logisch. De financiën speelden daarbij vanzelf-
sprekend ook een rol: schaalvoordelen en een andere manier van wer-
ken. Door Corona kwamen er ook meer flexibele werkplekken, want 
logischerwijze werd er ook meer thuis gewerkt. Maar hoe dan ook kom
je hier in Papendal midden in de sport terecht en dat maakt ook het
korfbalverbond sterker”, Henry van Meerten ziet het met de toekomst
van de korfbalsport helemaal zitten. Vanuit Papendal,

Ton van Rijswijk

KORFBALVERBOND IS 
VERHUISD NAAR PAPENDAL



KONINKLIjK PERNIx IN DE SCHIjNWERPERS

Nieuwsbrief Haagse Korfbaldagen, waarom zou daar niet een
stukje over een Leidse vereniging in mogen? Dat mag zeker
wel, want binnen de Leidse grenzen hebben ze sinds kort 
een “Koninklijke” korfbalvereniging. De mooiste (aldus 
voorzitter Tom van Alphen), beste en hoogst spelende 
(op de Corona valreep nog een promotie naar de 
Hoofdklasse zaalcompetitie) Leidse vereniging is Pernix.

Eerst maar even een kort stukje historie en kennis maken met de club.
Pernix is opgericht op woensdag 11 mei 1921 in Leiden. De naam Pernix
is de Latijnse vertaling van "snel ter been / wendbaar". De club trad toe
tot de Christelijke Korfbal Bond, CKB, een bond die heeft bestaan t/m
1970. Met ingang van het seizoen 1970-1971 fuseerde de CKB met 
de NKB (Nederlandse Korfbal Bond) en vormden samen het Koninklijk
Nederlands Korfbalverbond. Voor die fusie van de twee bonden was 
Pernix toonaangevend in het aantal behaalde kampioenschappen. 
Ook behaalde Pernix het laatste CKB zaalkampioenschap van 
Nederland voordat de twee bonden samensmolten.

Erelijst:
l Nederlands kampioen veldkorfbal (CKB),15 x (1923, 1924, 1925,

1931, 1932, 1934, 1935, 1936, 1945, 1946, 1947, 1949, 1953, 
1955, 1966)

l Nederlands kampioen zaalkorfbal (CKB), 2x (1969, 1970)

Momenteel heeft Pernix de thuishaven in het sportpark in de Tuin van
Noord, op de grens van de Merenwijk en Leiden-Noord, aan het Joop
Vervoornpad 7. De zaalwedstrijden worden over het algemeen gespeeld
in Sportcomplex de Zijl. De vereniging behoort al jaren tot de grotere
verenigingen binnen het KNKV. Met tegen de 350 leden en ook nog veel

“ongebonden” vrijwilligers is Pernix een zeer gezonde club, met in 
totaal circa 30 competitie teams in de verschillende leeftijdsgroepen.

En toen werd het 11 mei 2021 en speelden er heel veel andere zaken
die meer aandacht kregen dan een honderdjarige vereniging. Toch is 
op die dag op de eigen accommodatie er een feestje van gemaakt, wat
binnen de op dat moment geldende richtlijnen van de overheid was 
toegestaan. De jeugd van Pernix mocht op het veld aan sportieve 
activiteiten deelnemen en van deze activiteiten werd een livestream 
uitgezonden, zodat alle oudere leden en oud-leden dit op een veilige
manier hebben kunnen volgen. Niet alleen deze sportieve activiteiten,
maar ook het hijsen van de nieuwe Pernix 100 jaar vlag, de introductie
van de nieuwe Pernix kledinglijn en als klap op de vuurpijl was er nog
een zeer welkome verrassing te zien. Omdat de burgemeester van 
Leiden in het Veiligheidsoverleg van de regio moest voorzitten, ontving
Pernix voorzitter Tom van Alphen de toezegging van de wethouder 
sport en financiën Paul Dirkse, dat het Zijne Majesteit de Koning Willem
Alexander heeft behaagd aan Pernix de Koninklijke Erepenning toe te
kennen. Deze zal aan het begin van het seizoen 2021-2022 alsnog 
door burgemeester Henri Lenferink aan Pernix worden uitgereikt.
Een aantal zaken zal pas “echt” gevierd kunnen worden als alle leden
en belangstellenden op het Pernix complex aanwezig kunnen zijn, 
dus het hele seizoen 2021-2022 zal nog in het teken staan van de 
Jubileumactiviteiten. Te beginnen op zaterdag 11 september met een 
Koninklijke onderscheiding!
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Het NK Beachkorfbal Outdoor is de afgelopen
jaren een ware traditie geworden voor de
start van de competitie. E-jeugd tot en met 
senioren kunnen zo enkele weken voor de
weekenden weer vol staan van het competi-
tiegeweld nog even op een andere, zomerse
manier met elkaar het seizoen starten.

Met in totaal 50 deelnemende teams was ook
dit jaar het deelnemersveld weer goed bezet.
De term NK was dit jaar wellicht niet helemaal
van toepassing aangezien er in het senioren

toernooi ook een team uit Armenië meedeed.
Daarnaast hadden ook twee Belgische
scheidsrechters de weg naar Scheveningen
gevonden.

Haagse regio winnaars
Binnen de “Haagse regio” gingen er bij de
jeugd twee teams met de beker vandoor. 
Dat was Die Haghe bij de C en Valto bij de D.
De overige winnaars waren KZ/Thermo4U 
(E-pupillen), Dindoa (B-aspiranten), 

NIC/Hoogkerk (A-junioren) en bij de senioren
“het politieteam”. 

Beachkorfbal in 2022
Ook voor volgend jaar staat het NK Beach-
korfbal Outdoor in Scheveningen weer op 
het programma. Voor degene die niet een 
heel jaar willen wachten, is er ook de 
mogelijkheid om deel te nemen aan het 
NK Beachkorfbal Indoor, in The Beach 
Aalsmeer in februari 2022. Op de hoogte 
blijven? Houd de kanalen van beachkorfbal.nl 
in de gaten

NK Beachkorfbal Outdoor 2021 in Scheveningen
Op zaterdag 28 augustus j.l. vond op het strand van Scheveningen het NK Beachkorfbal Outdoor 2021 plaats. 

Waar de hele zomer het doorgaan van de buitenactiviteiten qua weersverwachtingen spannend waren, was er 
deze zaterdag gelukkig een heerlijk zonnetje te zien.

HOOFDSPONSOR SENIOREN  
2 -3 KLASSE HAAGSE KORFBALDAGEN

ZEEFDRUK WESTLAND BOKAAL





Bij studentenkorfbal hoeft het niet alleen om studen-
ten te gaan die al korfballen of hebben gekorfbald. Ook
studenten (vooral buitenlandse) die nog nooit hebben
gekorfbald zijn misschien geïnteresseerd om in hun
vrije tijd te gaan korfballen. 

Verenigingen, waarvan leden (of gaan) studeren kunnen er voor zorgen
dat tijdens hun studententijd zij actief blijven bij de vereniging én zich
ook aansluiten bij een studentenkorfbalvereniging. Een student kan lid 
zijn van een studentenkorfbalvereniging én van een gewone korfbal
vereniging. Er zijn diverse mogelijkheden om de lidmaatschappen te 
combineren. Zo kunnen studenten er bijvoorbeeld voor kiezen om bij 
beide verenigingen wedstrijden te spelen, te trainen bij een studenten-
korfbalvereniging en bij de thuisvereniging wedstrijden te spelen of 
bijvoorbeeld wedstrijden te spelen bij de studentenkorfbalvereniging 
en vrijwilligerstaken uit te voeren bij de thuis vereniging. Ook zijn er 
studentenkorfbalverenigingen waar studenten alleen voor de 
activiteiten lid kunnen worden.

Studentenkorfbalverenigingen
In totaal zijn ongeveer 800 studenten lid bij elf studentenkorfbalvereni-
gingen (SKV’s) in Nederland. Deze SKV’s zijn, zoals de naam al zegt, 
een combinatie van een korfbalvereniging en een studentenvereniging.
SKV’s spelen mee in de reguliere korfbalcompetitie van het KNKV, zowel 
wedstrijdkorfbal als breedtekorfbal. Naast de trainingen en competitie-
wedstrijden is er ruimte voor het studentenleven door middel van 
activiteiten, toernooien, borrels, verenigingsweekenden en meer.
Daarnaast vinden er door het jaar heen allerlei overkoepelende 
activiteiten plaats waarbij de leden van alle SKV’s welkom zijn. 
Zo worden jaarlijks het Nederlands studentenkampioenschap korfbal
(NSKK) en het studentenkorfbalgala georganiseerd. De organisatie 
van deze evenementen ligt bij de studentenkorfbalcommissie (SKC).

PAA L centraal
In onze regio is de bekendste studen-
tenclub Paal Centraal. Deze vereniging
werd in 1994 opgericht als onderver-
eniging van C.K.V. Excelsior, één van de
vier ‘burger’korfbalverenigingen van
Delft. In april 2002 werd besloten om
zelfstandig verder te gaan. Het voor-
deel van een studentenkorfbalvereni-
ging is dat het programma speciaal is
afgestemd op studenten. Naast het
trainen, de competitie en toernooien
spelen ook gezelligheid, feesten en het onderling contact een grote rol.
Paal Centraal heeft op het moment vijf competitieteams. Bij Paal 
Centraal bestaat ook de mogelijkheid om alleen maar te trainen, zonder
dat je competitie speelt, omdat je bijvoorbeeld je conditie op peil wilt 
houden of bij je ‘oude’ club wilt blijven spelen. Trainen en wedstrijden
spelen doen we op het veld en in de zaal van het Sportcentrum van de
TU Delft. Meer weten? Ga naar hun website: https://www.paalcentraal.nl

SKV in Den Haag?
Zoals eerder vermeld, heeft Den Haag op dit moment geen studenten
korfbalvereniging. De Nederlandse Studentenkorfbalcommissie wil 
zich meer gaan focussen op de steden waar geen studentenkorfbal 
aanwezig is. Bijvoorbeeld om ook in die steden studenten te kunnen 
betrekken bij toernooien. Mocht jij het als student leuk vinden om 
initiatieven op te pakken om een Haags studententeam te vormen,
dan kan er contact worden opgenomen met de 
studentenkorfbal commissie. Meer weten over 
studentenkorfbal?https://www.knkv.nl/kennisbank/
studentenkorfbal/

STUDENTENKORFBAL BIEDT KANS OP 
LEDENBEHOUD EN -WERVING
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KORFBAL IN DE HAAGSE REGIO
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"FOTO'S UIT DE OUDE KORFBALDOOS"
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NATIONALE SPORTWEEK
Elk jaar vind in september de Nationale Sportweek plaats. 
Met als doel zoveel mogelijk mensen te inspireren om een leven
lang te genieten van plezier van sport. De Nationale Sportweek 
begint dit jaar op vrijdag 17 september en duurt tot en met 
zondag 26 september. 

Tijdens deze week geven sportbonden, sportverenigingen, gemeenten,
bedrijven en andere organisaties een extra impuls aan de sport en
wordt het nieuwe sportseizoen geopend. Het thema van de 
Nationale Sportweek luidt: ‘sport doet iets met je’.

Toolkit NOC*NSF voor promotie
Voor korfbalverenigingen uiteraard ook het ideale moment om aan te
haken en de vereniging wat extra te promoten. Het NOC*NSF stelt hier-
voor een toolkit beschikbaar. In de toolkit staat onder andere informatie
over waar je je activiteiten kan aanmelden om zo in de agenda van de
Nationale Sportweek opgenomen te worden, daarnaast zijn er verschil-
lende promotiefilmpjes die je als vereniging via je eigen socials kan 
verspreiden en is er hulp voor het uitsturen van persberichten. 

#NSW2021
Uiteraard is sociale media ook altijd een goed medium om je vereniging
op de kaart te zetten. Tijdens de Nationale Sportweek zijn er vanuit het
NOC*NSF drie hashtags in het leven geroepen die kunnen worden 
ingezet, te weten: #nsw2021, #sportdoetietsmetje en #BeActive. Voeg
deze hashtags toe aan je nieuwsberichten voor een nog groter bereik. 

NOC*NSF Nationale Sportweek bij WSDH
Ook de Stichting Werkgevers in de Sport Den Haag schenkt aandacht
aan de nationale sportweek en probeert extra activiteiten in te plannen.
(Op het moment van schrijven zijn deze activiteiten nog niet bekend).
Wil je deelnemen aan de activiteit of kijken of er bij jou in de buurt door
WSDH iets wordt georganiseerd? Kijk dan op de website ww.swsdh.nl

HOOFDSPONSOR
TALENTVOLSTE JEUGD 
SPEELSTER/SPELER
Haagse Korfbaldagen

“THEO KORPORAAL”BOKAAL”

SWSDH
SWSDH staat voor Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag. WSDH bestaat sinds 2008 en is dé
werkgeversorganisatie voor sportcoördinatoren en buurtsportcoaches in Den Haag. Wij zijn 
begonnen met veertien medewerkers en zijn inmiddels gegroeid tot een organisatie van ruim 
tachtig professionals die zich dagelijks bezighouden met sportstimulering in de stad.

G-Korfbal tijdens de Haagse Korfbaldagen

G-Korfbal is eigenlijk niet meer weg te denken binnen de korfbal-
gemeenschap. De organisatie van “de Haagse korfbaldagen” 
hecht veel waarde aan het onderdeel G-Korfbal tijdens dit evenement. 
Dan wordt er gestreden om de “Rémy van Eijnattenbokaal”. 
Wij kunnen ons echter goed voorstellen, dat bij de kwetsbare groep van
G-korfballers terughoudend wordt gereageerd op deelname aan een
toernooi. Om die reden heeft de organisatie besloten om op zaterdag 
13 november 2021 de poule wedstrijden niet te combineren met andere
onderdelen van dit toernooi. Wel zal tijdens de finaledag op zaterdag 
20 november 2021, traditioneel de G-Korfbalfinale voorafgaand aan de

grote finale van de senioren plaatsvinden. Vooralsnog zijn er niet veel
reacties op onze uitnodigingen voor deelname binnengekomen. Wellicht
wachten de verenigingen nog even af hoe het met de veldcompetitie
gaat. Wij wachten graag op de reacties van de verenigingen, want mis-
schien willen ze liever de poule wedstrijden in de buitenlucht afwerken.
Ook dat is een van de mogelijkheden. De organisatie staat open voor 
iedere suggestie om ook dit onderdeel van de Haagse Korfbaldagen 
tot een succes te maken. Graag zien we een reactie van jullie tegemoet,
ook wanneer jullie niet willen deelnemen. Wanneer jullie interesse 
hebben in andere activiteiten rond het G-Korfbal tijdens dit evenement
zien we ook graag jullie ideeën en suggesties hierover tegemoet op 
info@haagsekorfbaldagen.nl   
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Niemand had het in de korfbalwereld zien aankomen, maar het gebeurde toch. Zowel Mick Snel als Celeste Split 
vertrokken om moverende redenen bij TOP /litta, om hun korfbalcarrière bij Fortuna/Delta Logistiek voort te zetten. 

Voor Split, zij is kortgeleden 31 jaar geworden, wellicht haar laatste kunstje op het hoogste niveau.

CELESTE SPLIT VERVOLGT HAAR CARRIèRE 
BIj FORTUNA/DELTA LOGISTIEK

Zittend in de kantine van haar nieuwe ‘werkgever’ blikt ze voor de 
laatste maal terug op haar jaren in Sassenheim. ,,Wij, Mick en ik, heb-
ben samen elf seizoenen bij TOP/LITTA gespeeld en superveel meege-
maakt met elkaar. Mooie dingen mogen ervaren. Fantastische prijzen
gepakt. Veel mooie mensen leren kennen. Het was moeilijk om de 
overstap te maken”, zegt Split berustend. “Maar waar deuren gesloten
worden, gaan er ergens anders ook weer deuren open. Nu zijn we hier,
bij Fortuna/Logistiek. Een nieuw hoofdstuk in onze carrière.” 

Lager spelen was voor de Haagse international van TeamNL Korfbal
geen optie. “Ik heb alles gewonnen maar ben niet verzadigd. Het maakt
me juist hongeriger. Voor mij en Mick is de ambitie leidend. Wij hebben
heel veel mooie prijzen gepakt maar het smaakt nog steeds naar meer.
Ik heb niet superlang meer in mijn carrière, maar in de laatste fase wil ik

er nog van alles uithalen en proberen nog een prijs te pakken. 
Ik denk dat Fortuna daar de uitgelezen club voor is.”
De voorzitter van de Technische Commissie van de Delftenaren, Jan-Jaap
van Leusden, ziet het aantrekken van de Haagse Split en de Amster-
damse Snel als een welkome toevoeging voor de selectie van de rood-
witten. “De komst van Mick en Celeste maakt ons nog diverser. Hun
ervaring gaan wij gebruiken om onze spelers verder op te leiden.”

“Fijn dat men er zo over denkt binnen Fortuna”, knikt Split tevreden.
“Het zou mooi zijn als wij een bijdrage aan dit proces kunnen leveren.
Die intentie is ook door beide kanten uitgesproken.” 

Bron: AD



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

TROTSE HOOFDSPONSOR VAN HET G-KORFBALTOERNOOI
TIJDENS DE HAAGSE KORFBALDAGEN 2021
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Momenteel wordt hard gewerkt aan het vierde deel over de Haagse 
Korfbalhistorie. Materiaal is er voldoende, voorlopig zijn we nog 
wel een aantal jaren zoet. 

Uitgever is de Nederlands Sportboeken Club (www.nscboeken.nl). 
Vanwege de Coronacrisis gaat de voorbereiding trager dan normaal. 
Er wordt naar gestreefd om het 4e deel in het najaar uit te brengen. 
Het initiatief voor de boekenserie en website komt van korfbalken-
ners, onder wie Ton van Rijswijk, Rob Blokpoel en Chris Willemsen.
Daarnaast krijgen zij hulp van Martijn van Wensveen, Harald Braak-
man, Mateo Taal en andere vertegenwoordigers van clubs.

Voorinschrijving kan vanaf heden door € 15 (verkoop is € 19,95) per
deel (geldt ook voor deel 1, 2 en 3) over te maken op de rekening van
The Hague Korfball Masters: 

Particulieren kunnen participeren door donateur te worden voor 
€ 50,- per jaar. Hij of zij ontvangt daarvoor het nieuwste boek 
(deel 4 van de Haagse Korfbal Historie, winkelprijs € 19,95 per stuk)
en uitnodigingen voor alle bijeenkomsten over de Haagse Korfbalhis-
torie.

Verenigingen kunnen de activiteiten (website, nieuwsbrief, scannen,
bijeenkomsten e.d.) naar de Haagse Korfbalhistorie en de eigen ver-
eniging ondersteunen met een donatie van € 100 per jaar. Hiervoor
ontvangt de vereniging 3 boeken deel 4. Een andere mogelijkheid
voor de verenigingen is de boeken tegen de speciale inkoopprijs van
€ 12,50 (zonder BTW) aan te schaffen (minimaal 3 stuks).

Bedrijven wordt een sponsorbijdrage van € 250 gevraagd. 
Daarvoor krijgt het bedrijf een naamvermelding in het boek bij
'Speciale dank aan...' én 5 exemplaren van het boek.

Geïnteresseerd? Maak het bedrag van je keuze voor 1 oktober a.s. over
op banknummer NL23INGB0009279014 t.n.v. The Hague Korfball Masters
o.v.v. Naam, vereniging of bedrijf, adres, woonplaats, e-mailadres, en
als je als bedrijf participeert, welke naam je in het boek wilt hebben
vermeld.

Meer weten? Mail naar contact@haagsekorfbalhistorie.nl of bel: 
06 288 038 83 (Rob Blokpoel).

STEUN DE UITGAVE VAN 4E BOEK EN DE ACTIVITEITEN 
OVER HAAGSE KORFBAL HISTORIE 



In een ultra modern en duurzaam gebouw op weg naar het
100-jarig bestaan. HKV Achilles is begin 2021, het jaar
waarin we 99 jaar bestaan, gestart met het realiseren van
haar ultieme droom en dat is nieuwbouw op haar sportac-
commodatie aan het Pomonaplein. Als het allemaal meezit
met de bouw dan wordt onze nieuwe accommodatie vlak voor
de viering van de officiële oprichtingsdatum op 1 oktober
2022 opgeleverd. En laat dit dan precies 100 jaar later zijn
dan dat onze club werd opgericht. Mooier en toepasselijker
kan het dus bijna niet als we dan in een splinternieuwe 
accommodatie kunnen.

Qua voortgang zijn we tien jaar lang door allerlei (veelal) externe maar
soms ook interne omstandigheden bij voornamelijk SCOH redenen 
ontstaan om het project te veranderen, te vertragen en/of stil te leggen.
Verrassend genoeg kwam ons gezamenlijke project medio 2020 ineens
in een enorme stroomversnelling en lag er eind 2020 een door betrokke-
nen goedgekeurd plan met een onherroepelijke omgevingsvergunning.
Daarop kon er op zoek gegaan worden naar een aannemer. Plotseling
was er nu veel haast omdat én De Vliermeent eind 2020 twee passende
tijdelijke locaties toegewezen had gekregen én de onderhandelingen
met de aannemer voorspoedig verliepen. 
Rond kerst 2020 maakten de school en wij onze eigen accommodaties
leeg, zodat eind januari 2021 de sloopaannemer kon starten. Om daar-
mee de bouwaannemer medio maart 2021 te kunnen laten starten 
met diens werkzaamheden. Dat is zeker gelukt want op 21 april 2021 
hadden we een officiële eerste paal handeling op de bouwplaats. 
Deze is verricht door Hilbert Bredemeijer, wethouder Onderwijs, Sport 
en Buitenruimte. De bouwwerkzaamheden lopen voorspoedig en de 

begane grondvloer lag er begin juni j.l. in en op het moment van schrij-
ven van dit artikel worden de wanden van de begane grondverdieping
gesteld en geplaatst. Deze zullen voor aanvang van de bouwvakantie
(29 juli 2021) allemaal staan, zodat er na de vakantie gestart kan gaan
worden met de 1e verdiepingsvloer. Als alles goed blijft gaan qua 
planning ligt het voor de hand dat de nieuwbouw eind dit jaar wind- 
en waterdicht zal zijn. Als dit allemaal lukt krijgen wij (ijs en weder 
dienende) ons gebouw eind mei 2022 opgeleverd. Daarna gaat Achilles
zelf aan de slag met de inrichting van haar accommodatie zodat er op 
1 oktober 2022 ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan een groot
feest kan losbarsten in ons nieuwe huis. “Achilles meer dan een club” 
is onze lijfspreuk. En deze instelling komt straks zeker tot uitdrukking in
onze nieuwbouw. Samen met De Vliermeent, 2Samen en de gemeente 
Den Haag wordt ons gebouw een baken in de Vruchtenbuurt waar leden
maar ook niet-leden meer dan welkom zijn. Sport en bewegen wordt 
de rode draad waarmee Achilles zich gaat onderscheiden. 

Hans Lijmbach Projectleider nieuwbouw       

nieuwe splinternieuwe 
accommodatie voor Achilles
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STEUN DE
KORFBALSPORT
IN DE HAAGSE
REGIO
De Stichting The Hague Korfball Masters
richt zich steeds meer op de verbeteren van
de korfbalpromotie in de Haagse Regio. Dat
gaat om het initiëren en ondersteunen van
nieuwe initiatieven, het onderhouden en 
verbeteren van de kwaliteit van huidige
technische en bestuurlijke organisatie bij 
de korfbalverenigingen.

Momenteel richt de Stichting zich op 
3 onderdelen, te weten:
l Korfbal in de Haagse Regio
l Haagse Korfbalhistorie
l Haagse Korfbaldagen

Zo organiseert zij o.a. een van de grootste
korfbal evenementen van Nederland, de
Haagse Korfbaldagen. Dit jaar vindt het 
evenement plaats van 11 t/m 20 november
a.s. Vorig jaar kon het evenement helaas
niet doorgaan. Verder houdt de Stichting
zich bezig met de uitgave van een nieuws-
brief/magazine (3x p.j.), jaarlijkse uitgave
van een boek over de Haagse Korfbalhistorie
en beheert zij een website waar de korfbal-
sport in de regio wordt gepromoot. Daarbij
wordt ook de sociale media, zoals Facebook
en Instagram ingezet om verslag te doen
van alle korfbalactiviteiten in de Haagse
regio.

Ook wordt gezocht naar meer samenwer-
king tussen de verenigingen om tot 
gezamenlijke projecten in de korfbalsport te
komen. Zo wordt een pilot gestart met als
doel om een structureel beweegaanbod
voor kinderen van 3,5 tot 6 jaar op te 
zetten, waarbij kinderen op spelende wijs
brede motorische vaardigheden ontwikke-
len. De pijlers van het programma zijn: 
plezier, veiligheid, aandacht voor het indi-

vidu en een open cultuur; iedereen is 
welkom. Er wordt doelgericht ingezet op 
het bereiken van een brede doelgroep, zodat
kinderen uit alle maatschappelijke lagen 
van de bevolking worden bereikt. 

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

Een uitgebreid overzicht van de sponsormo-
gelijkheden en de tarieven vindt u hieronder.
Het betreft de periode van 1 juli 2021 tot 
1 juli 2022. Ook te vinden op 
www.korfbalhaagseregio.nl

Voor afspraak en/of meer informatie: 
Meer weten? Neem contact op met 
marketing@haagsekorfbaldagen.nl of 
bel 06 28803883

DE HAAGSE KORFBALDAGEN
Donderdag 11 t/m 20 november 2021

POULE-INDELING

SENIOREN OK - 1 SENIOREN 2-3 A-jEUGD OK

KVS/Maritiem 1 DUNAS 1 KVS/Maritiem A1
VEO 1 DIJKVOGELS 1 REFLEKS A1

REFLEKS 1 GKV 1 VITESSE A1
ALO 1 PHOENIX 1 VALTO A1(1)

KIOS 1 NIO 1 HKV/ONS EIBERNEST A1
DES 1 ODO 1 DIE HAGHE A1

VELOCITAS 1 MADJOE 1 AVANTI A1
DIE HAGHE 1

HKV/ONS EIBERNEST 1
ACHILLES 1
ONDO 1

MAASSLUIS 1

HET WEDSTRIjDPROGRAMMA IS BINNENKORT TE VINDEN OP WWW.HAAGSEKORFBALDAGEN.NL
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“In principe gaat alles weer open, sporten kan gewoon als je je aan 
de regels houdt. Hooguit is er sprake van enig aanvullend beleid m.b.t.
het clubhuis. Dat je het virus niet of vrijwel nooit oploopt tijdens het
sporten, is al lang aangetoond. Wij hebben als het korfbalverbond in 
het afgelopen jaar 7.000 keer preventief getest, waaronder 8 keer 60 
spelers in de Korfbal League. Daar kwamen 0 besmettingen uit. 
Als het zich in de korfbalwereld ooit een keer voordeed, waren de 
besmettingen afkomstig van het werk of uit het studentenhuis”, zegt
hij. Maar voegt er wel aan toe: “In sporthallen zouden maximaal 100 
toeschouwers toegelaten moeten worden per wedstrijd, althans dat is
nu de norm. Mits je kantine en kleedkamers gesloten houdt. Buiten is
het in elk geval 20 keer veiliger. Hooguit is er aanvullend beleid nodig
m.b.t. de clubhuizen.” 

Wat Kees Rodenburg betreft, gaan we dus “verstandig los”. Waar hij
zich zorgen over maakt is de “splijtzwam”, die de discussie over
wel/niet gevaccineerden veroorzaakt. “Wat mij betreft een overbodige
discussie. Iedereen weet, dat ook gevaccineerden wel degelijk besmet
kunnen raken en je het virus kan overdragen. In de eerste plaats is 
het nu eenmaal in de wet niet zo geregeld, dat er een vaccinatieplicht 
is, dus laten we ophouden erover te blijven praten of suggereren, 
dat wel gevaccineerden meer vrijheid zouden moeten krijgen dan 
niet-gevaccineerden. Het is eigen verantwoordelijkheid en overigens is
zo langzamerhand voldoende aangetoond, dat sporten gewoon veilig
kan. Oké, je moet dan misschien het aantal toeschouwers maximeren, 
dus ook tijdens de Haagse Korfbal Dagen hooguit 100 mensen toelaten
(misschien alleen van de thuisclub?).”

Hij besluit met een uitgesproken statement: “Ik heb veel vertrouwen 
in de volledige hervatting van de sport. Helaas baseert de overheid zich

nogal eens op achterhaalde informatie, terwijl er veel wetenschappelijke
studies zijn (onder meer van de Universiteit van Oxford), die aantonen,
dat sporten weer veilig kan. Zeker buiten, maar binnen met goede 
ventilatie evenzeer.”

Ton van Rijswijk

KNKV IS POSITIEF OVER DE HERVATTING 
VAN ALLE SPORTCOMPETITIES

Kees Rodenburg, directeur bij het KNKV, is van huis uit 
wetenschapper/bioloog en mag dus geacht worden te 
weten waarover hij praat als hij het heeft over de risico’s 
bij de hervatting van de korfbalcompetitie inclusief de 
hervatting van het zaalseizoen in november.

HOOFDSPONSOR G-KORFBAL
Haagse Korfbaldagen

“REMY VAN EIJNATTEN BOKAAL”
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KORFBALLEN EN CORONA. 
HOE STAAN DE HAAGSE CLUBS ERVOOR?

Als corona niet opnieuw roet in het eten gaat gooien, kan
korfballend Nederland binnenkort weer volop aan de bak op
het veld en in de zaal. Spelen in competitieverband, het lijkt
een eeuwigheid geleden. Voor dit magazine is het vanzelf-
sprekend belangrijk hoe de Haagse verenigingen ervoor
staan. Wat zijn hun ambities? Wij maakten een rondje langs
de velden.

Achilles trapt in dit verhaal af. De ploeg onder leiding van Glenn 
de Vries speelt op dit moment zowel op het veld als in de zaal in de eer-
ste klasse. Maar als het aan De Vries ligt niet voor lang. “Ik ben 
hier allereerst gekomen om de sfeer terug te brengen. Een goede sfeer
betekent namelijk ook goed presteren. Je hoeft geen vrienden te zijn,
maar je moet wel voor elkaar willen knokken. Als het daarnaast ook
nog gezellig is, prima. En ik moet zeggen dat wij er na een paar 
oefenwedstrijden goed voor staan. Wat de doelstelling is? 
Op het veld en in de zaal kampioen worden. Wordt wel heel moeilijk,
voornamelijk op het veld heb je toch de nodige angstgegners.” De Vries
heeft zijn doelstellingen dan ook hardop uitgesproken richting zijn 
selectie. “Natuurlijk, waarom niet? Achilles komt eraan. Wij gaan de
Haagse eer hooghouden. Achilles heeft een stabiele selectie en daar-
naast komt er ook heel veel jeugd deze kant op. Ik moet ervoor zorgen
dat alles bij elkaar blijft. Het bereiken van de hoofdklasse moet 
uiteindelijk voor deze club mogelijk zijn”, voorspelt de vader van de 
inmiddels gestopte Jimin de Vries. “Het spel dat wij spelen is ook 
anders dan bijvoorbeeld KVS/Maritiem of HKV/Ons Eibernest. 
Wij proberen te domineren door combinatiespel én een hoog 
baltempo.” Een hoog verwachtingspatroon derhalve bij Achilles. 

Bij ALO is het een ander verhaal. Ook zij spelen op het veld en in de zaal
overigens in de eerste klasse. Mady Tims, vorig seizoen nog coach bij
HKV/Ons Eibernest, zwaait nu de scepter bij de club aan de Evert 
Wijtemaweg. Een verrassende overgang? “Eigenlijk wel,” vertelde 
Tims vlak voor het oefenduel tegen Die Haghe. “Ik had al toegezegd
PKC B1 onder mijn hoede te nemen en wilde een relatief rustig jaar. 
En toen kwam ALO. De gesprekken én de ruimte die zij mij gaven als 
coach, gaven voor mij de doorslag om deze warme club te gaan trainen.

De sfeer is hartstikke leuk, ik ga er met plezier heen.” In de selectie van
de eersteklasser is er overigens weinig verloop. “Klopt,” bevestigt Tims.
“Zij spelen al jaren in dezelfde samenstelling. Wat jonge spelers, maar
ook de nodige ervaring.” Aan voorspellingen doet de oud-speelster van
Die Haghe en PKC niet. “Wij willen zo goed mogelijk meedoen.”

Nummer drie in dit verhaal is Die Haghe. Ook zij acteren op beide discipli-
nes in de eerste klasse. Aan het roer oud-speler Tim Abbenhuis, een
‘Kanarie’ pur sang. Voor de tweede keer in zijn trainersloopbaan neemt
hij de geel-zwarten onder zijn hoede. “De eerste keer was 7 of 8 jaar 
geleden, maar ik ben ook regelmatig ingevallen hoor. En heb daarnaast
ook nog het tweede gedaan. Ik heb er eerlijk gezegd heel veel zin in.
Die Haghe is de afgelopen seizoenen redelijk afgezakt, het wordt tijd
om terrein te herwinnen. Er komt een goede groep aan waarmee dat
moet kunnen lukken,” vertelt fanatiekeling Abbenhuis. Zijn huidige
groep is behoorlijk jong. “21, 1 is de gemiddelde leeftijd. Ze zijn alle-
maal fit. Nu gaan wij proberen ze wegwijs te maken in de wereld van
de senioren,” lacht de oud-speler van Die Haghe zijn tanden bloot. 
Verwachtingen voor het aanstaande seizoen heeft Abbenhuis zeker. 
“We hebben een jonge ploeg en zullen te maken krijgen met ploegen
die fysiek sterker zijn. Dat worden moeilijke potjes. Die Haghe heeft een
hoop talent, dus wij hopen bovenin mee te kunnen draaien. Zowel op
het veld als in de zaal.” Op het veld zullen HKV/Ons Eibernest en Achil-
les sowieso tegenstanders van de ‘Kanaries’ zijn. In de zaal treft Die
Haghe onder andere ALO, Refleks en Achilles.
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Al 14(!) jaar werken ze samen. Jan Bongers en Arthur Carolus van
HKV/Ons Eibernest. Begonnen bij de 'Eibers' en na KCC, AW/DTV en 
Sporting Delta weer teruggekeerd op het oude nest. Bongers is dolblij
dat het spelletje met 1 bal en 2 korven weer zonder beperkingen mag.
Thuiszitten vond hij maar niets. “Ik ben lekker gaan vissen." Hoe staat
de ploeg van Bongers en Carolus er eigenlijk voor? “Primair moeten wij
ons gaan ontwikkelen, zowel verdedigend als aanvallend. De resultaten
komen er dan wel achteraan," trapt Bongers af. “Nu is dat nog niet van
belang. Wij hebben nog grote stappen te zetten, maar dan is HKV/Ons
Eibernest in Den Haag wel een ploeg om rekening mee te houden.” 
Carolus haakt in. “Als wij, Jan en ik, iets doen dan doen we het vol. 
Wij zijn er zoveel uur mee bezig. Elke dag hebben we wel contact en 
bekijken wij beelden. Wij geven de ploeg mee wat wij denken en de
ploeg moet het oppakken." Hoe de selectie zich op het veld (eerste
klasse) en in de zaal (overgangsklasse) gaat manifesteren weten de 
coaches niet. “Wij hebben goed materiaal, wij gaan proberen het 
optimale eruit te halen."

'Korfbal is mijn leven'. Die uitspraak past precies bij André Kuipers, de
nieuwe coach van KVS/Maritiem. Hij staat ermee op en gaat ermee naar
bed. Trainer van de 'Vissen' uit Scheveningen, sportcoördinator Korfbal
Den Haag, verenigingsbegeleider en eigenaar van Korfbalstars. 
“Korfbalstars houdt zich bezig met het ontwikkelen en ondersteunen
van verenigingen en besturen, het ontwikkelen van korfbalspelers en -
trainers en het organiseren van stimulerende korfbalevenementen, 
landelijke sportevenementen en schoolsport", vertelt de recent, voor 
de tweede keer, vader geworden Kuipers. Hij is blij met zijn job bij KVS.
“Ik heb de groep zien trainen. Goede groep, veel potentie. Ik werd daar
wel blij van. Een leuke uitdaging. Volle bak erin en kijken waar wij met
zijn allen kunnen komen."

De vooruitzichten zijn gunstig, maar Kuipers is nog niet helemaal 
tevreden. “Om er bij de spelers een ander 'spelletje' in te krijgen heb je
1 of 2 jaar nodig. Waar ik me nu op focus is het beter worden en het 
allround worden met elkaar. Daarnaast wil ik het spel verrassender
maken, daar hebben wij namelijk de mensen voor. Wij moeten met zijn
allen beter worden. Zowel verdedigend, aanvallend als persoonlijk."
Voor de volledigheid, KVS komt op het veld én in de zaal uit in de 
overgangsklasse.

Last but not least het Rijswijkse Refleks. Uitkomend in de eerste klasse,
zowel op het veld als in de zaal. Voordat corona de wereld letterlijk in
haar greep kreeg, promoveerde Arjan Maltha met zijn ploeg van de
tweede naar de eerste klasse. Vervolgens werd het korfbal ‘on hold’ 
gezet. “Dat was wel balen ja", vertelt de trainer van de Rijswijkers na 
de verloren oefenwedstrijd tegen HKV/Ons Eibernest. “Gelukkig zijn wij
met de selectie begin juni weer gestart met trainen, superfijn. Nu maar
hopen dat wij aan de competitie kunnen beginnen en deze ook kunnen
uitspelen. Anders zou het een sof zijn." De paarshemden zijn de 
voorbereiding met 26 spelers gestart. Inmiddels heeft de staf van 
Refleks dit teruggebracht tot 20. Maltha, inderdaad de broer van 
ex-Fortuneze Mirjam, is inmiddels aan zijn elfde seizoen als trainer 
begonnen. “Twee jaar bij Caproen, drie bij DKC en Meervogels en nu
mijn derde seizoen bij de korfballers aan de Schaapweg." Maltha hoopt
met zijn ploeg op het veld en in de zaal in de eerste klasse te kunnen
blijven. “En ik hoop van harte dat het tweede promoveert, dat zijn ze
wel aan hun stand verplicht."



korfbal in de regio wordt mede ondersteund door onderstaande bedrijven en donateurs
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