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Schakelen, dat was misschien wel het woord dat al in de voorbereiding,
maar zeker ook tijdens het toernooi  het meest gebruikt werd. Wel of
geen publiek, controle QR toegangsbewijs, wel of geen feest na afloop
van de finales. Alle scenario’s waren vooraf bedacht en dit bleek nodig. 
De openingsavond was er nog één met die typische “Haagse Korfbal-
dagen sfeer”. Zeker in de sportcampus waar gelijktijdig de wedstrijden 
Die Haghe – DES en Achilles – HKV/ Ons Eibernest plaatsvonden. Naast
dat het bij beide wedstrijden spannend was tot de laatste seconde,
zorgde de uitloop bij Achilles – HKV/Ons Eibernest er ook voor dat er
voor het publiek en de spelers van Die Haghe gelegenheid was om het
einde van de andere wedstrijd mee te pakken. Drukte, veel oude beken-
den tegen komen en een praatje maken. Maar om je heen hoorde je
daarin al dat iedereen eigenlijk wel wist dat dit de laatste wedstrijden
met publiek zouden zijn. En zo geschiedde. Vanaf zaterdag 16.00 uur
werden de wedstrijden zonder publiek afgewerkt, maar is er alles in het
werk gesteld om zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen streamen, met
als gevolg een totaal van 2.500 kijkers voor de finale KVS – HKV/Ons 
Eibernest.

Senioren OK/1e klasse
KVS/Maritiem was als regerend kampioen ook dit jaar weer de toren-
hoge favoriet om dit toernooi te winnen en met drie keer winst 
plaatsten zij zich dan ook makkelijk voor de halve finale. Daarin hadden
ze het echter drie kwart van de wedstrijd erg lastig tegen Achilles, dat
brutaal een voorsprong pakte van 1-4 en tot 11-11 in de tweede helft
kon bijblijven. Daarna liep KVS langzaam uit en won de wedstrijd met
21-17. 

In poule B was het Die Haghe dat alle wedstrijden wist te winnen en
zich zo plaatste voor de halve finales waarin ze het mocht opnemen
tegen de beste nummer 2, HKV/Ons Eibernest. Nu waren er al veel 
spannende wedstrijden geweest, maar dit was het spektakelstuk van
deze editie. Al deed de ruststand van 8-14 in het voordeel van de
“Kanaries” anders vermoeden. HKV/Ons Eibernest kwam echter sterker
de kleedkamer uit en wist bij 13-15 weer aan te haken, Die Haghe
schoot het gat toch weer naar vier, hield dit tot 17-21 vol, voor de
“Eibers” op 21-21 voor het eerst de stand weer gelijk trokken. Hierna

TERUGBLIK 35E EDITIE HAAGSE KORFBALDAGEN
Na een jaar afwezigheid vanwege Covid, vond van donderdag 11 tot en met zaterdag 20 november 2021 
alsnog de 35e editie van de Haagse Korfbaldagen plaats. Met 42 deelnemende teams verdeeld over het senio-
ren, junioren en G-korfbal toernooi werd er negen dagen gestreden om de winst in de verschillende klassen. 

Winnaar Hofpas Bokaal: KVS/Maritiem
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ontspon zich ware thriller waar Die Haghe nog twee keer de voorsprong
nam, maar HKV/Ons Eibernest er vervolgens toch met de winst vandoor
ging, 26-23, en zich zo mocht opmaken voor de finale tegen KVS/Mari-
tiem. Zouden de twee spannende halve finales een voorbode zijn voor
de finale? Dit leek in de eerste helft lange tijd zo, tot KVS vlak voor rust
een gaatje sloeg, 9-12. De tweede helft ging het vervolgens hard en was
bij een tussenstand van 10-18 de wedstrijd gespeeld. 
Uiteindelijk wonnen de “Vissen” met 15-25 en mochten zich zo 
wederom de winnaar noemen van de Hofpas Bokaal. 

Senioren klasse 2/3
Ook in deze klasse zullen er tijdens de halve finale een hoop supporters
thuis op het puntje van de bank hebben gezeten. Met name woon ach-
tend in Zoetermeer of Maasland, want in de wedstrijd Phoenix – ODO
was de spanning tot de laatste seconde om te snijden. Phoenix maakte
vlak voor tijd de aansluitingstreffer 19-20, ODO dacht de wedstrijd in de
volgende aanval te beslissen, maar zag het doelpunt afgekeurd worden,
waardoor Phoenix nog eenmaal de kans kreeg op de gelijkmaker. Deze
viel echter niet, waardoor ODO zich kon opmaken voor een finale tegen
GKV, dat het in de andere halve finale iets makkelijker had tegen CKV
NIO, 16-23. Het debuterende NIO kan echter terug kijken op een goed
toernooi. 
De finale om de Zeefdruk Westland Bokaal begon op vrijdagavond wat
stroef, waar met name GKV het verdedigend goed had staan. Het kon
echter aanvallend niet profiteren en zo bleef ODO bij. Naarmate de
wedstrijd vorderde kwam ODO beter in hun spel wisten zodoende nog
voor de rust een klein gaatje te slaan. Deze werd in de tweede helft
langzaam uitgebouwd waardoor er uiteindelijk een duidelijke overwin-
ning was voor de ploeg uit Maasland, 23-12.

A Jeugd OK
In deze klasse was vooraf Die Haghe A1 de torenhoge favoriet voor de
titel en zij lieten dit in de poulefase direct zien. Ook de halve finale
tegen Valto A1 was geen probleem en met een stand van 29-17 werden
de verhoudingen in het veld goed weergegeven. Dit was anders bij de
tweede halve finale tussen Refleks en HKV/Ons Eibernest. Ondanks dat
de uitslag (15-26) doet vermoeden dat de spelers van de Steenwijklaan
heer en meester waren, bleven de Rijswijkers toch nog lange tijd in het
spoor van de “Eibers”, alvorens zij wegliepen. HKV/Ons Eibernest A1
kreeg zo in de finale de kans op eerherstel tegen Die Haghe A1, na in 
de poulefase met 16-26 ten onder zijn gegaan. 
De finale werd voor de neutrale toeschouwer gelukkig een stuk 

spannender en met een 15-15 ruststand kon niet alleen de wedstrijd
nog alle kanten op, maar werden de kijkers thuis ook op een doelpun-
tenfestijn getrakteerd. HKV/Ons Eibernest bleef in de tweede helft nog
lang aan het elastiek, tot Die Haghe enkele minuten voor tijd het defini-
tieve gat naar vier punten wist te slaan, eindstand 24-27 waarmee Die
Haghe A1 de Alsem Bokaal veroverde.  Spelers Tijn Korving en Kirsten
van Koert (beide Die Haghe) ontvingen na de wedstrijd de Theo Korpo
raal Bokaal voor talenten van het toernooi. 

A Jeugd 1-2-3
Het A Jeugd 1-2-3 toernooi begon op zaterdag in toernooivorm in de
Schilp, waarna Achilles, Dijkvogels, Maassluis, Madjoe, ODO en VEO zich
wisten te plaatsen voor de kwartfinales en daarmee een vervolg van het
toernooi gedurende de week. 

Na winst in de kwartfinale, maakten Achilles A1 en Maassluis A1 er 
op woensdagavond in de Sportcampus een spannende wedstrijd van. 
Maassluis leek bij een stand van 10-14 de wedstrijd naar zich toe te 
trekken, maar zag Achilles terugkomen tot 14-14 en zo leek het momen-
tum volledig gekanteld. Echter waren de spelers van Maassluis A1 net 
op tijd weer bij de les en pakten ze in de laatste seconde alsnog de
winst, 14-15.  In de  finale zouden zij het gaan opnemen tegen VEO A1
dat in de andere halve finale ODO A1 met 12-7 wist te verslaan. In een
finale waar beide ploegen de doelpunten evenredig verdeelden over de
twee helften, was het na een doelpuntloze periode van enkele minuten
in de tweede helft, VEO A1 dat de Bemmel & Kroon Bokaal wist veilig te
stellen na een 20-16 (rust 10-8) winst. 

   

Winnaar Zeefdruk Westland Bokaal: ODO

Winnaar Alsem Bokaal: Die Haghe A1

Winnaar Bemmel & Kroon Bokaal: VEO A1





G-Korfbal
Wat waren de spelers en speelsters blij dat ze op zaterdag 13 november
eindelijk weer een toernooi mochten spelen. In sporthal Zuidhaghe
waren dan ook de gehele dag alleen maar blije gezichten te zien bij de
teams van Albatros, Dijkvogels/Refleks, HKV/Ons Eibernest en Tempo.
Al hoewel, soms kon er ook flink gebaald worden van gemiste kansen.
Waar in het begin van de dag de wedstrijden nog spannend waren,
bleek het aan het einde toch wel een hele lange middag te zijn en de
vermoeidheid toe te nemen. Zeker bij de teams die wat krapper zaten 
in de bezetting. Gelukkig was niemand te beroerd om in een ander
team in te vallen en zo konden alle wedstrijden toch compleet worden
uitgespeeld. Alle teams kregen na afloop een mooie medaille voor het
harde werken van bondsbureau lid Marita Verkaik en Dijkvogels/Refleks
en Tempo mochten zich gaan opmaken voor de finale op vrijdag. 
Na een week bijkomen verschenen beide ploegen met vernieuwde 
energie in het veld. En ontspon ook hier zich een ware thriller. Met rust
stond het 3-2 voor Dijkvogels/Refleks en meteen na rust leken zij bij 4-2

de winst binnen te slepen. Echter kwam Tempo terug tot 4-3 en kregen
ze nog kansen op de gelijkmaker. Wat was een verlenging een mooie
beloning geweest. Bijna leek deze er ook te komen toen ze vlak voor
tijd de 4-4 scoorden, maar dit doelpunt was verdedigd. Zo won 
Dijkvogels/Refleks de Rémy van Eijnatten Bokaal en werden beide
teams namens het KNKV nog verblijd met kaarten 
voor de zaalfinale in Ahoy. 

Namens de organisatie feliciteren wij nogmaals alle winnaars en hopen
wij hen (en alle andere ploegen) volgend jaar terug te zien tijdens de
36e editie van de Haagse Korfbaldagen. 
Wil jij met jouw vereniging volgend jaar ook deelnemen aan de Haagse
Korfbaldagen en zo het zaalseizoen goed starten? Neem dan contact op
met het bestuur van The Hague Korfball Masters (zie contactgegevens in
colofon).

Winnaar Rémy van Eijnatten Bokaal: Dijkvogels/Refleks G

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

Het woord ‘samenwerken’ komt veel aan bod tijdens gesprekken met
Haagse korfbalverenigingen en -bestuurders. “Op verschillende niveaus
vindt er steeds meer samenwerking plaats en dat is ook nodig”, aldus
Gerrit Gerritsen, voorzitter van HKV/Ons Eibernest. “We willen korfbal
graag laten groeien in Den Haag. Dit is een wens van alle verenigingen
en vraagt dan ook om een gezamenlijke aanpak. We komen met alle
Haagse voorzitters regelmatig bij elkaar. Je merkt dat het goed is om 
elkaar (beter) te leren kennen. Hierdoor wordt het makkelijker om
samen plannen te maken voor groei.”

Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag
Naast dat de Haagse verenigingen zelf al regelmatig bij elkaar komen
en gezamenlijke plannen maken voor groei, is er vanuit de stichting
WSDH ook ondersteuning voor de Haagse korfbalverenigingen. Deze
stichting houdt zich onder andere bezig met verenigingsondersteuning
en heeft diverse sportcoördinatoren in dienst. De twee sportcoördinato-
ren Tymen Mos en André Kuipers houden zich specifiek bezig met het
ondersteunen van de zeven Haagse korfbalverenigingen. Mos en 
Kuipers zetten vooral in op het gezamenlijk oppakken van 
trainersbegeleiding en ledenwerving in Den Haag.

Trainersbegeleiding en ledenwerving
Mos vertelt: “Het is voor ledenbehoud bij jeugdteams van groot belang
dat trainers een goede basisopleiding hebben en daarom zijn we blij dat
we zo’n tachtig jeugdtrainers hebben opgeleid.” Ook op het gebied van
ledenwerving worden krachten gebundeld. “De ledenwervingscommis-
sies spreken elkaar geregeld en stellen met elkaar plannen op. 
Door dit samen te doen inspireren de verenigingen elkaar en kunnen 

ze ook samen subsidies aanvragen. Dit voorjaar staan er veel clinics 
gepland voor kleuterklassen en worden ook KangoeroeKlup-dagen 
georganiseerd”, aldus Mos. 

Het project ‘Teamplayers’
Naast kleuterklassen kunnen ook andere klassen clinics verwachten. 
Het project ‘Teamplayers’ zet hier namelijk volop op in. Dit project is 
een samenwerking tussen diverse sportopleidingen in Den Haag. Tien
studenten werken onder leiding van Leon Simons met dit project één
dag per week aan promotie van de korfbalsport. Dit doen ze door het
verzorgen van schoolkorfbalclinics en het organiseren van bijvoorbeeld
vriendjes- en vriendinnetjestrainingen. “Ons doel is om zo veel mogelijk
kinderen enthousiast te maken voor korfbal. We geven lessen op 
scholen en BSO’s en proberen geïnteresseerde kinderen door te laten
stromen naar Haagse verenigingen. Voor ons is dit een waardevolle er-
varing op het gebied van lesgeven en organiseren en voor verenigingen
een mooie kans op nieuwe leden, een echte win-win situatie dus”,
aldus studente Anniek Bouwman.
Meer informatie over het project ‘Teamplayers’ op pagina 22

‘Concurrentie hoort thuis op de velden’
Jos Timmer is als bondsraadslid onder andere actief voor de Haagse 
verenigingen en juicht de samenwerking alleen maar toe. “Door meer
samen op te gaan pakken positioneer je je ook richting de gemeente 
als een sterkere samenwerkingspartner. Concurrentie tussen de 
verenigingen hoort thuis op de velden, niet naast de velden”, 
aldus Timmer.

Foto: Maarten Knol, Sportsnap.nl

In Den Haag wordt hard gewerkt aan de groei van de korfbalsport. De zeven korfbalverenigingen werken
veel samen en de voorzitters komen regelmatig bij elkaar. Ook zijn er vanuit de stichting Werkgever Sport-
clubs Den Haag (WSDH) twee sportcoördinatoren actief die zich bezig houden met verenigingsondersteuning
voor de Haagse (korfbal)verenigingen. Dit alles heeft ertoe geleid dat er het afgelopen jaar zo’n tachtig
jeugdtrainers van Haagse korfbalverenigingen een KT2-diploma hebben behaald en dat er een gezamenlijk
plan is opgesteld voor ledenwerving.

Bron: KNKV Magazine #3 2021-2022
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HOOFDSPONSOR 
SENIOREN OK-1 KLASSE

Haagse Korfbaldagen

“HOFPAS BOKAAL”

Arbitrage
Weidevogels is al zestig jaar dé korfbalvereniging van de gemeente Lan-
singerland en nog altijd ambitieus. De Zuid-Hollandse vereniging wil
een grotere invloed hebben in de regio, beter worden in korfbal én een
grotere familie zijn dan het nu al is. Om die reden investeert Weidevo-
gels uitgebreid in de leden, trainers en materialen. Op dit moment is er
een belangrijke rol voor een strippenkaart en het lokale Sportakkoord
weggelegd.
,,Met onze drang om continu op zoek te gaan naar mogelijkheden,
zoals op het gebied van talent en sponsoren, kunnen we met een gerust
hart zeggen dat onze vereniging nog heel lang zal blijven bestaan”,
trapt Ronald Vos, voorzitter van Weidevogels, enthousiast af. 

Vos is al van kinds af aan actief bij Weidevogels. Na ‘even’ te zijn weg-
geweest, kwam hij bij terugkomst al snel in het bestuur terecht en werd
hij de nieuwe voorzitter. ,,Je komt weer terug bij je vereniging en je rolt
van een trainersfunctie eigenlijk zo weer in een bestuurdersfunctie.”

In coronatijd heeft Weidevogels samen met de gemeente Lansingerland
een actieve rol opgepakt op het gebied van het promoten van sport en,
secundair, ook ledenwerving. ,,Voor de gemeente was het erg belangrijk
dat ieder kind toch ergens kon gaan bewegen en wij stonden open om
nieuwe kinderen op te vangen. Met een strippenkaart van de gemeente
konden de kinderen meerdere sporten beoefenen en wij als Weidevogels
stonden zeer open voor dit initiatief. Dit heeft ons flink wat nieuwe 
E-, F-jeugd en kangoeroes opgeleverd.”
Het lokale Sportakkoord is door Weidevogels aangegrepen als kans 
om de Korfbal Academy op te zetten. Vos: ,,Wij gebruiken de Korfbal

Academy ook als wervingsinstrument. Naast de strippenkaartactie van
de gemeente heeft onze Academy ook veel nieuwe kinderen naar de
vereniging gebracht. Het initiatief hebben we voorgelegd bij het lokale
Sportakkoord en er was al snel een ‘go’ om dit initiatief te bekostigen.
Hierdoor konden wij KorfbalKids inhuren, dat verschillende trainingen
en clinics heeft aangeboden aan kinderen uit de gemeente.”
Volgens Vos liggen er zeker kansen binnen de gemeentes omtrent de 
lokale sportakkoorden. 
,,Ik wil dan ook de andere verenigingen aanmoedigen om hier mee aan
de slag te gaan.”

Uitdagingen ziet Vos ook nog zeker binnen zijn vereniging. ,,Wij merken
dat het lastig is om in deze tijd de A- en B-jeugd te blijven betrekken bij
de vereniging. Examens en bijbaantjes bij de supermarkten zijn nu 
excuses om minder te komen korfballen. We hopen dat we deze groep
straks wel weer terug gaan zien.” Ook het behoud van seniorenleden is
voor Weidevogels een belangrijk aandachtspunt. ,,Wij hebben in het 
verleden gezien dat men op een bepaalde leeftijd wel ‘klaar’ is met
korfballen. De druk om ieder weekend te moeten spelen wordt dan te
veel. Wij hebben daarom het Flex-lidmaatschap ingevoerd. Je kunt 
hiermee voor een bepaald bedrag per jaar komen trainen én je bent 
onderdeel van een FlexPool. Als er een keer iemand nodig is wordt er
een persoon uit de FlexPool ingezet. Dit heeft voor ons geresulteerd in
het behoud van een zesde seniorenteam”. 

Bron: KNKV-magazine

PROFESSIONALISEREN 
KADER BEGELEIDING

JEUGD
Om het kader binnen een vereniging te 
kunnen professionaliseren moet je 

investeren in leden, trainers én materialen.
Weidevogels uit Lansingerland is hier 
inmiddels actief mee bezig. In het KNKV-

magazine legde voorzitter Ronald Vos uit
waarom deze stap is genomen.
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Talentontwikkeling vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het
KNKV. Het wordt top-down gecoördineerd en bottom-up vormgegeven.
De directeur Korfbal coördineert het project en wordt hierbij onder-
steund door een beleidsmedewerker Coördinator Talentontwikkeling 
en de Mastercoach. De bondscoaches geven in het veld leiding aan 
het project. Zij voeren in samenwerking met de RTC-coaches het 
programma uit. 

RTC-coaches en werkgroepen 
Aanstelling van alle RTC-coaches U19 vindt plaats door de Mastercoach,
die gebruik maakt van de nationale coaches en de coördinator 
Talentontwikkeling. Voor Regionale Talentencentra (korfbalregio) 
worden werkgroepen geformeerd. Deze zijn verantwoordelijk voor 
het faciliteren van de teams en hebben hier een budget voor.

Het opleidingstraject maakt het mogelijk dat talenten zich maximaal
ontwikkelen, de clubcompetities versterkt worden en dat de nationale
selecties hun status van absolute nummer één van de wereld kunnen
behouden. Op dit moment beschikt het KNKV over coaches van hoog 
niveau voor zowel de RTC-teams als de nationale talententeams.
De talententeams worden ingezet voor internationale ontmoetingen. 
De coördinatie van de inzet van de selectieteams is in handen van de 
directeur Korfbal, bijgestaan door de coördinator talentontwikkeling en
de mastercoach.

Korfballen onder schooltijd
Naast de zes reguliere RTC’s, waarvoor talenten geselecteerd dienen 
te worden, telt het KNKV twee locaties waar middelbare scholieren kun-
nen korfballen onder schooltijd. Op de Topsport Talentschool Groningen
en RTC Dordt Sport kunnen middelbare scholieren school en korfbal
combineren en zo het maximale uit zichzelf halen. Zowel de Topsport 
Talentschool Groningen als RTC Dordt Sport is verenigingsneutraal – de
deelnemers blijven dus verder gewoon trainen en spelen bij hun eigen
vereniging – en staat onder leiding van KNKVbondscoaches.

De Topsport Talentschool Groningen, dat iedere middelbare schoolvorm
faciliteert, verzorgt drie ochtenden in de week een korfbaltraining. 
Vervolgens beginnen om 11.00 uur de schoollessen. Naast de 
trainingen organiseert de Topsport Talent School Groningen eens 
per twee jaar een trainingsweek in Barcelona (Spanje) of Lissabon 
(Portugal). 

RTC Dordt Sport biedt met ingang van schooljaar 2021-2022 twee 
ochtenden in de week een korfbaltraining (8.30-10.00 uur) aan. 
RTC Dordt Sport biedt zelf geen onderwijs aan en in overleg met de
middelbare school van de deelnemer worden deze trainingen in zijn 
of haar schoolprogramma ingepast.

Nationale selecties
Vanuit de RTC’s worden ook de selecties van Oranje <17 en Oranje <19
bekend gemaakt. Na de afgelopen jaren al met verschillende Haagse
spelers/speelsters in deze selectie vertegenwoordigd te zijn, behoren
ook dit jaar weer twee (oorspronkelijk) Haagse spelers tot de (voor)-
selectie van Oranje onder 19, te weten Sascha Pouw (HKV/Ons 
Eibernest) en Mick van Nieuwenhuijzen (TOP/Litta, voorheen Achilles).
Mick deed eerder in september al mee aan de World Cup. Of beide 
spelers in april ook mee gaan naar het IKF World Korfball Championship
is op het moment van schrijven nog niet bekend. Bondscoach 
Leon Simons zal voor het toernooi de selectie terugbrengen naar 
zeven om zeven.

Bron: KNKV

Een regionaal talentencentrum (RTC) biedt talenten in de directe omgeving in de leeftijdscategorie U15, 
U17 en U19 een programma om zichzelf te ontwikkelen met als doel doorstroming naar hoger 

liggende niveaus en nationale selecties. Het KNKV heeft de regie. Het KNKV probeert bij 
alle zeven regionale topsportorganisaties (RTO’s) aan te sluiten met de eigen RTC’s. 

Het KNKV streeft ernaar om alle zes regio’s te verbinden aan RTO’s.

REGIONALE TALENTENCENTRA
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Op het moment dat Ton van Rijswijk gebeld wordt op zijn mobiel, 
is net de loting voor het WK Voetbal in Qatar achter de rug. Nederland
treft het. Senegal, Ecuador en Qatar worden de tegenstanders. Volgens
Van Rijswijk moet dat geen te groot probleem voor de selectie van 
Louis van Gaal worden. 

Maar voetbal is niet het hoofdonderwerp van dit verhaal. Heb je het
over Ton van Rijswijk, dan heb je het over de korfbalstem van Langs 
de Lijn op radio 1. In 2004, na vijfendertig jaar, stopte hij daarmee. 
En dat had een reden.

,,Ik vond het korfbal op dat moment niet meer zo leuk. En dat kwam
door het eeuwige tolletje. Voor de niet-kenners, bij een tolletje loopt de
aanvaller om een mede-aanvaller, die voor de paal staat, heen, met als
doel de afvangpositie in te nemen. Meestal wordt er door de aanvallers
en diens tegenstander rustig gelopen. Ik vond dat niet om aan te zien.
Op een gegeven moment hebben ze de 25 seconden regel ingevoerd 
om dat iets te dempen”, vertelde Van Rijswijk.

,,Als je nu kijkt bij een wedstrijd in de Korfbal League zie je het gewoon
weer”, ging de oud-medewerker van het Binnenhof en de Haagsche
Courant verder. ,,Afgelopen weekend werd er door iemand vanaf de 
lijn met één hand gescoord. Iedereen schreef erover, maar ik vind het 
afschuwelijk. Dat heeft niets met korfbal te maken.”

Van Rijswijk werd met het ‘korfbalvirus’ besmet toen zijn zus bij Die
Haghe ging korfballen. ,,Wij woonden destijds op de Zuiderparklaan,

terwijl de ‘Kanaries’ op dat moment aan de Escamplaan speelden. 
Ik ging daar kijken en ben op mijn tiende lid geworden, eerder kon 
namelijk niet. Rond mijn twintigste moest ik trouwen en in militaire
dienst, ik tekende daar voor vier jaar, en kwam het korfbal op een heel
laag pitje te staan. Pas toen ik vijfendertig was ben ik weer voor de 
aardigheid gaan ballen. Ik ben overigens wel blijven schrijven voor 
Die Haghe.

Inmiddels heeft de 77-jarige, in Haaksbergen woonachtige Van Rijswijk,
hij verloor zijn eerste vrouw in 2015 en hertrouwde in 2019 met een
Haaksbergse, vier korfbalboeken, gebaseerd op de Haagse korfbalhisto-
rie, op zijn naam staan. ‘Van ALO en Tims tot Mulder en Pams’ (deel 1),
‘Van EMMA en Wals tot Coeland en VES’ (deel 2), ‘Van UVO en Booij tot
Meijer en Kwiek’ (deel 3) en ‘Van Ready en Achilles tot Braunstahl en
Tromp’ (deel 4). Wellicht komt er ook nog een deel 5. ,,Ik wil daar best
aan meewerken, maar dan moeten wij ons wel gaan focussen op de
laatste dertig jaar, zodat het ook voor een jonger publiek interessant
wordt om het boek te lezen.”

Van Rijswijk ziet het in het slop geraakte Haagse korfbal niet snel 
meer omhoogklimmen richting de top van Nederland. ,,Fuseren of 
samenwerken zijn de enige twee opties. Gebeurt dat niet, dan 
graaft het Haagse korfbal hiermee zijn eigen graf.”

Hans Kulk

TON VAN RIJSWIJK, 
EEN IKOON BINNEN
DE HAAGSE 
KORFBALWERELD
Wie kent (An)ton van Rijswijk niet? Vijfendertig jaar
lang was hij de korfbalstem van Langs de Lijn op
radio 1. Ook schreef hij vier boeken over de Haagse
korfbalhistorie. De 77-jarige Van Rijswijk doet het
inmiddels wat rustiger aan, maar wellicht komt er
toch nog een vijfde boek van zijn hand.



Fuseren in coronatijd
Vlak voor corona de samenleving in z’n greep kreeg en er plotseling 
van alles stil viel, waren Dubbel Zes en Futura aan een voorzichtige 
verkenning begonnen. De selectie en B-teams bestonden inmiddels uit
leden van beide verenigingen. Die proef smaakte al gauw naar meer. 
De beide besturen voelden dat dit een goed moment was om te fuseren.
Het was ook nodig, want beide verenigingen hadden moeite voldoende
leden te werven en vast te houden. 

Met elkaar
Acht werkgroepen en het samengestelde bestuur gingen aan de slag.
Leden dachten en werkten mee waar het maar kon. Ze verzonnen de
nieuwe naam, stemden mee over de clubkleuren en organiseerden en-
quêtes onder de leden om wensen en zorgen te inventariseren. De JTC
ging aan de slag met het samenstellen van de teams en het opzetten
van een nieuw jeugdbeleid. Handige jongens sloopten muurtjes en 

verfden het gebouw in de nieuwe clubkleuren. Een nieuwe sponsor
werd gevonden, de komende jaren prijkt het logo van Rots Professionals
in HR op alle shirts. Op 1 juli 2020 hesen de bestuursleden de vlag, 
op die zelfde avond via Zoom vierde de vereniging z’n oprichting. Echt
feest was het in september, toen de tenues werden gepresenteerd en
wethouder Sport Hilbert Bredemeijer te gast was op het oprichtingsfeest
op het mooie Stokroosveld in de Haagse Bloemenbuurt.

Groei en ontwikkeling
Het is geen gemakkelijke tijd (geweest) voor sportverenigingen. Niet 
of nauwelijks trainen, geen wedstrijden, geen publiek. En steeds weer
andere maatregelen en aanpassingen. Als nieuwe vereniging is het best
lastig nieuwe leden te werven. Toch is dat gelukt! Via mond op mond
reclame, vriendjes en vriendinnetjes trainingen, sportlessen voor scholen
en de BSO zijn er meer dan 35 nieuwe leden bij gekomen. Voorzitter
Bart Klijn: “We hadden nooit gedacht in ons eerste jaar al zo te kunnen

GOED UIT DE STARTBLOKKEN
In november speelde Dunas voor de eerste keer mee met de Haagse Korfbaldagen. Over onze prestaties kunnen we kort

zijn: dat kan beter! Maar we hebben wel genoten en fijn geoefend als voorbereiding op het zaalseizoen. Dunas is de jong-
ste korfbalvereniging in Den Haag, hoog tijd om onszelf eens uitgebreid voor te stellen. In 2020 ontstaan uit de fusie van
twee verenigingen met flink wat korfbalhistorie: Futura en Dubbel Zes. Een club met een jonge en gedreven selectie, 18

jeugdteams en 6 seniorenteams. In het eerste jaar mocht Dunas al meer dan 35 nieuwe leden welkom heten! De jonge club
is daarmee goed uit de startblokken gekomen.
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groeien, maar het enthousiasme is van jong tot oud erg groot en dat
trekt nieuwe leden aan.” 
Voor al die teams zijn natuurlijk trainers nodig. Vanuit de JTC en in 
samenwerking met de gemeente en andere korfbalverenigingen heeft
een groot aantal jonge trainers een opleidingsprogramma doorlopen.
Naast plezier en presteren, heeft leren een prominente plek binnen
Dunas. Jonge trainers worden intensief begeleid en jonge spelers 
worden aangemoedigd om bijvoorbeeld scheidsrechter te worden.

Daarnaast heeft Dunas het voortouw genomen om de samenwerking
tussen de Haagse korfbalverenigingen te versterken. Maandelijks komen
de voorzitters sinds een klein jaar bij elkaar. Onlangs was er een Giga
Kangoeroe dag, een uitkomst van deze sterkere samenwerking. Ook
rond promotie op scholen is er samenwerking, niet alleen onderling
maar ook met Stichting The Hague Korfball Masters, de organisatie 
achter de Haagse Korfbaldagen.

“Die samenwerking en elkaar opzoeken zit echt in ons DNA, aldus Bart.
We zoeken ook uitwisseling met sportverenigingen in de buurt van 
andere sporten zoals voetbal en atletiek. Via de Haagse Sporttafel van
de gemeente Den Haag is het initiatief Sportmaatjes ontstaan. We den-
ken als maatjes met elkaar mee over toekomstplannen en uitdagingen.” 

Toekomstplannen
De fusie van 2020 heeft de nieuwe vereniging energie en nieuw elan
gegeven. Dat leidt tot ideeën en initiatieven die de vereniging alleen
nog maar sterker maken. In januari 2022 is de Club van 50 gestart die
oud-leden en vrienden aan de club bindt en ook financieel een steun 
in de rug geeft. We werken samen met anderen een  plan uit om een

sporthal te realiseren. Een andere ambitie is de uitbreiding van functies
van de vereniging gericht op de buurtbewoners. Door corona heeft
Dunas de omwonenden nog niet kunnen uitnodigen, maar zodra dat
kan wordt het gesprek gestart over een Buurthuis van de Toekomst. 

Geen wedstrijden gewonnen tijdens de Haagse Korfbaldagen maar 
geen gebrek aan kampioenen. Maar liefst zeven teams werden 
afgelopen veldseizoen kampioen! Daarnaast rekenen we ons rijk 
met een grote groep vrijwilligers die op allerlei manieren bijdragen 
aan onze vereniging. Bij Dunas zit de vaart er op alle terreinen goed in!

DIE SAMENWERKING

EN ELKAAR OPZOEKEN

ZIT ECHT IN ONS DNA,



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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In februari dit jaar brachten Mark Tissink en Steef
van der Boom het artikel ‘Korfbal leeft in Den Haag’
in het KNKV-magazine uit. Hieronder een aantal pas-
sages uit dit artikel en de persoonlijke mening van
Tissink, op dit moment coach van Valto uit De Lier.

‘In Den Haag wordt hard gewerkt aan de groei van de korfbalsport. 
De zeven korfbalverenigingen werken veel samen en de voorzitters
komen regelmatig bij elkaar. Ook zijn er vanuit de stichting Werkgever
Sportclubs Den Haag (WSDH) twee sportcoördinatoren actief die zich
bezighouden met verenigingsondersteuning voor de Haagse
(korfbal)verenigingen. Dit alles heeft ertoe geleid dat er het afgelopen
jaar zo’n tachtig jeugdtrainers van Haagse korfbalverenigingen een 
KT2-diploma hebben behaald en dat er een gezamenlijk plan is 
opgesteld voor ledenwerving.’

‘Naast dat de Haagse verenigingen zelf al regelmatig bij elkaar komen
en gezamenlijke plannen maken voor groei, is er vanuit de stichting
WSDH ook ondersteuning voor de Haagse korfbalverenigingen. Deze
stichting houdt zich onder andere bezig met verenigingsondersteuning
en heeft diverse sportcoördinatoren in dienst. De twee sportcoördinato-
ren Tymen Mos en André Kuipers houden zich specifiek bezig met het
ondersteunen van de zeven Haagse korfbalverenigingen. Mos en 
Kuipers zetten vooral in op het gezamenlijk oppakken van
trainersbegeleiding en ledenwerving in Den Haag.’

‘Mos vertelt: “Het is voor ledenbehoud bij jeugdteams van groot belang
dat trainers een goede basisopleiding hebben en daarom zijn we blij dat
we zo’n tachtig jeugdtrainers hebben opgeleid.” Ook op het gebied van

ledenwerving worden krachten gebundeld. “De ledenwervingscommis-
sies spreken elkaar geregeld en stellen met elkaar plannen op. Door 
dit samen te doen inspireren de verenigingen elkaar en kunnen ze 
ook samen subsidies aanvragen. Dit voorjaar staan er veel clinics 
gepland voor kleuterklassen en worden ook KangoeroeKlup-dagen 
georganiseerd”, aldus Mos.’ (bron: KNKV-magazine)

Tissink is blij met het uitgebrachte artikel. Dat blijkt ook uit zijn persoon-
lijke mening. ,,Wij, als korfballers, moeten gewoon hartstikke trots zijn
op onze sport. Met wie je ook praat, praat altijd met trots over je sport.
Vertel over de mooie kernwaarden van de sport: gelijkheid, beschermd
balbezit (heel prettig voor kinderen), warme verenigingssfeer, de vele
korfbalhuwelijken, de ontwikkeling van de sport (steeds sneller, dynami-
scher, professioneler, livestreams enzovoort), volle sporthallen vol sfeer
(waar jong en oud samen van een korfbalfeest kunnen genieten en last
but not least de kracht van de korfbalsport, het familiaire.”

,,Wij moeten ons verplaatsen in de ouders van de kleintjes die voor het
eerst bij de Kangoeroes of de F-jes een korfbalveld op stappen”, gaat
Tissink verder. ,,Zij zien een veilige omgeving, ideaal voor een kind om
lekker te kunnen sporten en vrienden te kunnen maken.”

De conclusie van Mark Tissink is helder. ,,Door meer samen te werken,
door gezamenlijk meer en grotere promotie-acties of evenementen te
organiseren én door gezamenlijk te werken aan ledenwerving en 
ledenbehoud denken we zeker dat het korfbal in Den Haag weer kan
gaan groeien. Als dat lukt, verbetert ook het imago van de korfbalsport
in Den Haag.” 

Hans Kulk

IMAGOVERBETERING KORFBAL IN DEN HAAG

KOM MEER TE WETEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN JOUW KORFBALVERENIGING
Het vierde deel van de boekenserie over de Haagse korfbalhistorie is verschenen. Stichting The Hague Korfball Masters en uitgeverij 
Nederlands Sportboeken Club hebben de boeken samengesteld uit materiaal dat de afgelopen jaren is verzameld en gedigitaliseerd. 

Met dank aan Ton van Rijswijk, Martijn van Wensveen, Harald Braakman, Mateo Taal, Chris Willemsen en vele anderen.

Naast de boeken, die slechts een beperkte weergave zijn van de enorme hoeveelheid materiaal die onze organisatie ter beschikking is gesteld, is
er per 1 maart 2022 de website www.haagsekorfbalhistorie.nl, waar via een link naar google drive al deze informatie voor iedereen beschikbaar

is. Een unieke verzameling van duizenden foto’s, documenten en krantenknipsels, bijeengebracht door (oud) leden van vaak niet meer 
bestaande korfbalverenigingen uit Den Haag en directe omgeving. Wij zijn ook te vinden op Facebook en Instagram (haagsekorfbalregio).
De boeken zijn via onze organisatie te koop voor de speciale prijs van € 17,50 per stuk (winkelprijs is € 20) per deel. De komende tijd zijn 
we bij diverse zaal- en veldkorfbalwedstrijden aanwezig, waar de boeken tegen de speciale prijs te koop zijn (zie voor aankondigingen op de 

website of facebookpagina). Natuurlijk zijn de boeken ook te bestellen via alle boekhandels en via de site van de uitgeverij (www.nscboeken.nl).
Heb jij nog oud korfbalmateriaal (foto’s, oude krantjes, documenten, anekdotes e.d.) beschikbaar of wil je meer informatie? 

Mail naar contact@haagsekorfbalhistorie.nl of bel: 06 288 038 83 (Rob Blokpoel).
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Tijdens de korfbalfinale in 2004 besloot ik, dat het mijn laatste finale
zou zijn als verslaggever van NOS Langs de Lijn. Na 35 jaar vond ik het
“mooi geweest”. Veel meegemaakt: mooie wedstrijden, minder mooie 
wedstrijden, talloze finales, twee keer de finale verslagen, waar “mijn”
Die Haghe in meespeelde en kampioen werd, naar Boedapest geweest met
Rohda, naar Lissabon met Fortuna, naar Olomouc met Deetos, de door 
Nederland verloren WK-finale verslagen in Gent in 1991 etc. etc. En het
KNKV-ereteken in ontvangst genomen vanwege mijn “ambassadeurschap”
voor de korfbalsport. 

Omdat 2004 samenviel met het jaar van mijn prepensionering in mijn
“normale” baan, had ik al min of meer besloten er mee te stoppen,
maar het “tolletje” gaf het definitieve zetje: ik ergerde mij dood aan dit
laatste onderdeel van de aanvalstactiek, vond het letterlijk en figuurlijk
niet om aan te zien en het was helaas toen al niet meer weg te denken.
En vooral: niet uit te leggen aan mensen, die kennismaakten met de
korfbalsport en er vragen over stelden. Dus ging ik toen al te rade bij
mensen als Ben Crum en Jan Sjouke van den Bos met de vraag naar de
achterliggende tactiek. Kreeg dan uitgelegd, dat het tolletje bedoeld
was om de “aangeefpositie te veroveren”. En omdat ik nog steeds 
verbaasd reageerde, kreeg ik veelal als antwoord “jij begrijpt het nu
eenmaal niet”.

Ik heb na 2004 enigszins afstand genomen van de korfbalsport. Zeg
maar “verzadigd” en andere hobby’s. Nog een keer wezen kijken naar
de zaalfinale tussen TOP en een volstrekt kansloos Blauw Wit, dat niet
kon doen denken aan de finale, die de Amsterdammers ooit in Houtrust
(op het ijs) wonnen van Allen Weerbaar dankzij een treffer van Barbara
de la Chambre. Geheugen hè? Ik vond die hele finale niks aan, het was
mijn eerste en laatste sportkennismaking met de Ziggo Dome: het 
muzikale kabaal na een doelpunt beviel me gewoon niet. Maar dat 
zal de leeftijd geweest zijn. Ja en het tolletje was wat minder in beeld,
omdat het KNKV met kennelijk succes een 25sec regel had ingevoerd 
in de hoop, dat het tolletje zou verdwijnen.

Nu vele jaren later keek ik weer eens naar twee finales: een wedstrijd
tussen KVZ uit Zutphen (fusie van Rapiditas en ZKC) en de zaalfinale op
de TV tussen Fortuna en PKC. De eerste wedstrijd koos ik in de eerste
plaats uit, omdat ik sinds drie jaar niet meer in Den Haag woon, maar in 
Haaksbergen en Enschede dus dichtbij was en in de tweede plaats 
omdat ik Erik Wolsink (die trainer-coach is bij KVZ) weer eens aan het
werk wilde zien. KVZ was de (veel) sterkere ploeg, won met 20-10 en 
promoveerde naar de 1e klasse. Dat is zo ongeveer de top in Overijssel,
want de tijden van clubs zoals Rapiditas, ZKC en AKC zijn al lang 
voorbij. En weer was er dat stomme tolletje. Tja, dan zegt Lex Drieduit
(ex-scheidsrechter), die ik op Facebook wel eens tegenkom: “als je er 
zo aan ergert, moet je niet kijken”, maar dat is natuurlijk een typisch
korfbalantwoord! Als je onze sport niet begrijptmoet je niet gaan kij-
ken! Maar: onze sport is al zo moeilijk als kijksport: de spanning zit in
het 
scoreverloop, niet in het spel zelf, zoals dat bij voetbal en hockey wel
het geval is. Bij die twee sporten ontstaat de spanning als de bal de
middellijn passeert. In het Feyenoord-stadion gaan de supporters als

staan (!) als de middellijn gepasseerd wordt. Maar da’s Feyenoord. 
Dat was ook altijd het moeilijke voor mij als verslaggever: wanneer ga
je sneller of luider praten? Niet als de bal eindeloos rondgaat in het
aanvalsvak en al helemaal niet bij het realiseren van het zoveelste
“tolletje”. Nee, als korfbalverslaggever word je enthousiasme/opwin-
ding intenser als het scoreverloop daartoe aanleiding geeft. Of een uit-
zonderlijk mooi doelpunt gemaakt wordt (zoals de 7-2 bij KVZ-HKC). 
Of een strafworp gemist wordt op een bepalend moment. Weet je nog
Hans Heemskerk? Ook bij KVZ-HKC werd dat tolletje bij herhaling 
toegepast en hoe ik ook mijn best deed, ik kon maar niet ontdekken 
waar het tolletje een aanval veranderde of omgooide. Gewoon een 
andere speler of speelster, die de aangeefpositie overneemt en daarna
een hoop tegen elkaar geduw. Niet leuk om te zien en eerder vertra-
gend dan verrassend. En vooral: niet uit te leggen. Enne: Wolsink
speelde bij Deetos en bij Oost-Arnhem nooit een tolletje. Maar oogstte
wel applaus met zijn fraaie acties, rondspelen en verrassingen. Oh ja, ik
weet het, elke sport evolueert, korfbal natuurlijk ook. Maar het tolletje
mag van mij weg. Moet weg, anders komen we nooit aan die 100.000
deelnemers. À propos: er zijn nu al meer kitesurfers dan korfballers.
Voor de zekerheid keek ik de ochtend erna nog even naar de opname
van Fortuna – PKC. Fortuna was steeds de betere ploeg, maar had bij
21-17 kort voor het einde echt moeten toeslaan in plaats van PKC nog
dichtbij te laten komen. Dat hadden de Delftenaren gekund, ik vond ze
veel sterker en completer. Bovendien is Aard Korporaal de zoon van mijn
trainer toen ik in de Die Haghe-jeugd speelde, dus die heeft een streepje
voor. Maar ook bij Fortuna – PKC heb ik geen moment het voordeel van
het tolletje kunnen vaststellen. Ik zag steeds ogenschijnlijk zinloos om
elkaar heen draaiende aanvallers, die in feite de bal aan elkaar overga-
ven. Een andere aangever, dat was het verschil. En ik heb goed gekeken,
maar ik heb ook hier uit al die tolletjes geen ommekeer of verrassing in
de aanval gezien. Nog steeds niet uit te leggen. Althans het lukte mij
niet aan iemand, die voor het eerst een korfbalfinale had gezien en het
tolletjes-concept niet begreep. Ja, nu zeggen Ben en Sjouke natuurlijk,
dat het aan mij lag, maar dat is onzin. Korfbal is als kijksport al moeilijk
genoeg, het is in de eerste plaats een sport om te doen en het kost ont-
zettend veel energie, inzicht en bewegingscreativiteit. En korfbal krijgt
toch aandacht genoeg in de publiciteit, zelfs wordt de finale elk jaar 
uitgezonden bij de NPO. Jan Mulder zei ooit: korfballers meten niet zo
zeuren over gebrek aan aandacht (dat was in die tijd het geval), maar
gewoon hun sport koesteren en liefhebben zoals-ie is.

Koesteren en liefhebben, dat zal nooit een miljoen beoefenaren 
opleveren, maar met het tolletje komen we zelfs nooit meer aan de
100.000. Of op de Olympishe Spelen. Stop ermee! Bedenk een list. 
Of nog makkelijker: verbiedt het gewoon, dwing die aanvallers weer tot
nieuwe looplijnen, schijnbewegingen en rennen, heel hard rennen. 
Stilstaan hoort niet bij een sport. Hooguit bij biljarten of darten.

Ton van Rijswijk 

HET “KORFBALTOLLETJE” MOET GEWOON WEG
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Overgangsklasse C
KVS/Maritiem en HKV/Ons Eibernest waren de twee hoogst vertegen-
woordigde Haagse ploegen. Beide troffen elkaar al in de finale van 
de Haagse Korfbaldagen en zouden elkaar daarna nog driemaal treffen 
in de competitie (waarvan de uitslag van de eerste ontmoeting werd 
geschrapt), daar ze beide in hetzelfde gedeelte van het schema kwamen
te zitten. 
HKV/Ons Eibernest leek zich al snel veilig te spelen met een dikke 

overwinning op het Leidse Sporting Trigon, wat bij eventueel gelijk 
eindigen nog van belang zou kunnen zijn in onderling resultaat. 
In datzelfde weekend verspeelde KVS punten tegen SDO/Fiable en
moest het de koppositie aan de ploeg uit Kamerik laten. Na een verlies
van HKV/Ons Eibernest tegen Sporting Trigon en winst van KVS op SDO
(wat het onderling nog wel moest afleggen) bewees HKV/Ons Eibernest
in het voorlaatste weekend zichzelf een goede dienst door te winnen
van SDO en hielp het daarmee KVS weer aan de koppositie. HKV/Ons 

OVERZICHT HAAGSE PLOEGEN ZAALCOMPETITIE 2021-2022

Het werd wederom een ander seizoen dan verwacht. Werden in november de Haagse Korfbaldagen al 
gespeeld zonder publiek, was na de eerste competitieronde een normale competitie niet meer mogelijk 
vanwege het maar mogen sporten tot 17.00 uur. Gelukkig ging eind januari alles ineens in sneltreinvaart 
en kon er halverwege februari alsnog gestart worden met de competitie. De oorspronkelijke poules 
gehalveerd, met als gevolg veel spannende play-offs aan het einde van de competitie. Hoe verging het de
verschillende Haagse clubs?

Erik de Kleijn, Sportsnap.nl
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Eibernest officieel veilig en KVS kon zich op gaan maken voor een 
tweeluik tegen het Amsterdamse Rohda voor promotie naar de 
Hoofdklasse. De eerste wedstrijd vond plaats in Scheveningen, waar
KVS zich een goede uitgangspositie verschafte voor de return, er werd
met 25-20 gewonnen. Een week later en met meerdere volle supporters-
bussen moest de promotie naar de Hoofdklasse worden binnengehaald
in Amsterdam. KVS liet zien de terechte winnaar te zijn, want ook hier
werd Rohda verslagen, 20-27. KVS volgend seizoen terug in de 
Hoofdklasse.

Eerste klasse E
Voor het gemak zaten alle Haagse ploegen die uitkwamen in de eerste
klasse, bij elkaar in de poule. Met eerste klasse veldkoplopers Die Haghe
en Alo, Overgangsklassers Excelsior en VEO en Achilles, ONDO en 
Refleks die ook op het veld in de top van de eerste klasse meedraaien,
ook wel de poule des doods genoemd. Alleen DES leek vooraf niet mee
te kunnen in dit geweld. Zeven ploegen die zouden gaan strijden om
promotie en meteen het eerste weekend in november was er vuurwerk.
Echter zoals bekend werden deze resultaten geschrapt en kon iedereen
in februari opnieuw beginnen. Vanwege de inmiddels aangekondigde
tussenklasse, was bekend dat er niemand zou degraderen uit de eerste
klasse en dat er twee ploegen kans zouden maken op promotie middels
play-offs, maar dan moest je in de sub poule wel bij de eerste twee 
eindigen. 
In poule 1b waren de play-off kandidaten vrij snel bekend. ONDO en 
Die Haghe staken er duidelijk bovenuit, waarbij na een gelijkspel eerder,
ONDO het tweede duel van Die Haghe won en zo de koppositie pakte.
Refleks werd derde met 4 punten en ALO bleek uiteindelijk in dit 
geweld niet mee te kunnen en eindigde met 0 punten op de vierde plek.
Poule 1A was een ander verhaal en tot de allerlaatste wedstrijd span-
nend. Alleen DES bleef met 2 punten achter in de strijd om de play-offs.
Na het gelijkspel in een inhaalduel op dinsdagavond tussen Excelsior en
Achilles leken de play-off kandidaten bekend. Immers, VEO en Excelsior
hoefde de laatste wedstrijd alleen maar gelijk te spelen, om beide door
te gaan naar de play-offs. Achilles moest hopen dat dit niet zou gebeu-
ren en zelf winnen van DES en dan zouden zij ten koste van de verliezer
van VEO-Excelsior het play-off ticket pakken. Achilles won en later op 
de middag VEO ook. Wat betekende dat VEO als nummer één het in de
play-offs zou opnemen tegen Die Haghe en Achilles door een beter 
onderling resultaat op Excelsior, als nummer twee de strijd aan zou
gaan met ONDO. 

Play-offs
In een spannende wedstrijd in de Sportcampus was het Achilles dat de
eerste tik uitdeelde aan ONDO. In een lang gelijk opgaande wedstrijd,
waren het de “Haagse Leeuwen” die continu aan de goede kant van 
de score stonden, maar niet konden uitlopen. In de laatste minuut 
gebeurde dit alsnog en leek de 22-18 een goede uitgangspositie voor 
de return in ’s-Gravenzande.
Later op de middag leek zich in sporthal Essesteyn eenzelfde spannende
wedstrijd te ontwikkelen. Echter was het Die Haghe dat vlak voor rust
een gat sloeg, wat VEO niet meer kon dichten. Het was zelfs Die Haghe
dat alleen maar verder uitliep en met een 19-28 winst zichzelf wel van
een hele comfortabele uitgangspositie voorzag. 

In het alles beslissende weekend waren het Die Haghe en VEO die 
als eerst in actie kwamen. Zou VEO het onmogelijke nog kunnen 
waarmaken? Dit leek er bij een tussenstand van 6-3 in het voordeel 
van de “Kanaries” niet op. Toch was het VEO dat terugkwam en 

gedurende de tweede helft zelfs tweemaal een voorsprong van 6 
punten nam. Maar dichterbij kwam het niet. De winst pakten ze wel
met 17-22, maar het was Die Haghe dat promoveert naar de Overgangs-
klasse.
Later op de avond was het ONDO dat in de Westlandhal na zes 
aanvallen 5-0 voorstond en de achterstand van een week eerder direct
had weggepoetst. Achilles kwam bij 6-6 langszij en net als een week
eerder ontspon zich een spannende wedstrijd, met ditmaal ONDO
steeds aan de goede kant van de score. In de tweede helft had de 
ploeg uit ’s-Gravenzande nog tweemaal een voorsprong van 5 punten, 
voor het laatst bij 19-14. Maar het zag Achilles bij 20-19 een time-out
nemen, wetende dat de promotie binnen was. De 20-20 in de laatste 
seconde was nog voor de statistieken. Zo voegt ook Achilles zich 
volgend seizoen bij Die Haghe en HKV/Ons Eibernest in de 
overgangsklasse. 

Tweede klasse G
Dunas, dat na de fusie eindelijk een seizoen kon gaan spelen, 
mocht uitkomen in de tweede klasse. 
De eerste twee wedstrijden gingen redelijk dik verloren, maar de derde
wedstrijd was het wel raak er werd met 19-18 gewonnen van Viking.
Ook Luno moest er in Den Haag nog aan geloven en zo pakte Dunas 
4 punten, waarmee het op de derde plaats eindigde in de poule. 
Volgend jaar zullen zij ook weer uitkomen in de tweede klasse.

Derde klasse F
Met een vijfde plek op het veld in de tweede klasse en een finale plaats
tijdens de Haagse Korfbaldagen, liet GKV zien in een goede vorm te 
steken en een serieuze kandidaat te zijn voor promotie. De Haagse
ploeg verslikte zich alleen op 5 maart in nummer 2 VZOD door met 
25-16 te verliezen, maar liet een week later direct zien dat dit een 
misstap was toen VZOD thuis met 25-11 werd verslagen. Met een 
beter onderling resultaat en een doelsaldo van +41 om +8 werd GKV 
de duidelijke nummer 1 en mocht het zich gaan opmaken voor de 
play-offs tegen het Rijnsburgse Madjoe. 
De eerste wedstrijd werd aangevangen in Den Haag en GKV verschafte
zichzelf meteen een goede uitgangspositie voor de return, het werd 
30-22. In Rijnsburg ontspon zich een week later een heel andere 
wedstrijd en ook Madjoe zal het seizoen goed hebben willen afsluiten
met een 19-19 tot gevolg. GKV promoveert en komt volgend jaar in de
zaal net als Dunas uit in de tweede klasse. 

Erik de Kleijn, Sportsnap.nl
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Begin van het schooljaar en dus ook het korfbalseizoen zijn studenten van de verschillende Haagse
sportopleidingen (HALO, Sportkunde en Sport en Bewegen) onder begeleiding vanuit het KNKV in de

persoon van Leon Simons, gestart met het project “Korfbal back to school”. Het doel van dit project
is kinderen in Den Haag enthousiast maken voor de korfbalsport. De afgelopen weken zijn er op 
verschillende basisscholen en op de buitenschoolse opvang al clinics gegeven en de komende 

tijd zal er op andere scholen gestart worden. 

T E A M P L A Y E R S



Een mooie kans om nieuwe leden te werven voor de Haagse korfbalver-
enigingen en we laten de studenten dan ook graag zelf aan het woord.
Het project teamplayers ‘korfbal back to school’ heeft zich verdeeld over
vier groepen. Een groep houdt zich bezig met korfbalvereniging Dunas.
Zij hebben vier weken lang clinics gegeven bij BSO Villa Kakelbont op
het veld bij Dunas. Het doel was om kinderen enthousiast te maken 
voor de sport korfbal. En dat is goed gelukt! De kinderen waren erg 
enthousiast en vonden het leuk om met onze clinics mee te doen. 
Ook met het wat slechtere weer kwamen de kinderen toch naar buiten.
Al met al waren het leuke clinics en hopen wij dat de kinderen 
geënthousiasmeerd zijn door ons om te gaan korfballen!
De tweede groep houdt zich bezig met de korfbalverenigingen 
Die Haghe en KVS. Zij hebben clinics gegeven op OBS Houtwijk. 
De leerlingen hebben vier weken lang een lessenreeks korfbal gehad 
en waren hierdoor erg enthousiast over de sport. Na de clinics konden
de leerlingen aansluiten bij de clubs om mee te trainen.
De laatste groep was actief op basisschool De Oosterlee en daarmee
verbonden aan HKV/Ons Eibernest. Zij hebben net als de leerlingen van
OBS Houtwijk een vier weken durende lessenreeks aangeboden gekre-
gen die in het teken stond van korfbal. Later kunnen de leerlingen op

vrijwillige basis mee trainen bij HKV/Ons Eibernest.
Wij zijn ontzettend enthousiast over de afgelopen periode en we kijken
positief uit naar de volgende clinics die gaan komen op de basisscholen.

Natuurlijk hopen we dat er bij de verenigingen zo veel mogelijk 
aanmeldingen binnen stromen!

Houd onze Instagram pagina (@korfbalback2school) 
de gaten voor meer informatie.

De kinderen waren erg 
enthousiast en vonden 
het leuk om met onze 
clinics mee te doen. 

23



22



25

KOM MEER TE WETEN OVER DE 
GESCHIEDENIS VAN JOUW 

KORFBALVERENIGING

Naast de boeken, die slechts een beperkte weergave zijn van de enorme
hoeveelheid materiaal die onze organisatie ter beschikking is gesteld, is
er per 1 maart 2022 de website www.haagsekorfbalhistorie.nl, waar via
een link naar google drive al deze informatie voor iedereen beschikbaar
is. Een unieke verzameling van duizenden foto’s, documenten en 
krantenknipsels, bijeengebracht door (oud) leden van vaak niet meer 
bestaande korfbalverenigingen uit Den Haag en directe omgeving. Wij
zijn ook te vinden op Facebook en Instagram (haagsekorfbalregio).

De boeken zijn via onze organisatie te koop voor de speciale prijs van 
€ 17,50 per stuk (winkelprijs is € 20) per deel. De komende tijd zijn we
bij diverse zaal- en veldkorfbalwedstrijden aanwezig, waar de boeken
tegen de speciale prijs te koop zijn (zie voor aankondigingen op de web-
site of facebookpagina). Natuurlijk zijn de boeken ook te bestellen via
alle boekhandels en via de site van de uitgeverij (www.nscboeken.nl).
Heb jij nog oud korfbalmateriaal (foto’s, oude krantjes, documenten,
anekdotes e.d.) beschikbaar of wil je meer informatie? 

HET VIERDE DEEL VAN DE BOEKENSERIE OVER DE HAAGSE KORFBALHISTORIE IS 

VERSCHENEN. STICHTING THE HAGUE KORFBALL MASTERS EN UITGEVERIJ 

NEDERLANDS SPORTBOEKEN CLUB HEBBEN DE BOEKEN SAMENGESTELD UIT 

MATERIAAL DAT DE AFGELOPEN JAREN IS VERZAMELD EN GEDIGITALISEERD. MET

DANK AAN TON VAN RIJSWIJK, MARTIJN VAN WENSVEEN, HARALD BRAAKMAN,

MATEO TAAL, CHRIS WILLEMSEN EN VELE ANDEREN.

Mail naar contact@haagsekorfbalhistorie.nl of bel: 06 288 038 83 (Rob Blokpoel.
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korfbal in de regio wordt mede ondersteund door onderstaande bedrijven en donateurs

FOTOCURSUS
W E S T L A N D
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