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Welkom bij de Haarlemse Korfbal Week, 
 
Van dinsdag 12 november tot en met zaterdag 16 november staat 
het Kennemer Sportcenter in het teken van de 17e editie van de 
Haarlemse Korfbalweek. Net als voorgaande jaren, zijn er dit jaar 
vier seniorenpoules en 2 juniorenpoules.  
 
We zijn erin geslaagd een divers deelnemersveld bij elkaar te krijgen 
met verenigingen die qua niveau aan elkaar gewaagd zijn. Er is 1 
seniorenpoule voor 1e /2e  klasse teams. In deze poule zullen een 
aantal wedstrijden met schotklok worden gespeeld, wat voor het 
nodige vuurwerk zal zorgen. Het belooft een mooi en sportief 
toernooi te worden. 
 
Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van finales. Het 
traditionele evenement voor de kangoeroes heeft dit jaar een heel 
bijzonder thema: Pieten. Het toernooi wordt afgesloten met een 
feest op zaterdag in de Wizzel,  
 

Het belooft een spannend toernooi te worden. Onze dank gaat uit 

naar al de vrijwilligers die helpen bij het organiseren van dit 

evenement. In het bijzonder willen wij de gemeente Haarlem 

bedanken voor het verlenen van een subsidie.  

 

Wij wensen een ieder een gezellige en sportieve week toe. 

 

Met sportieve groet, 

 

De organisatie 

 

  



 

Voorwoord van wethouder Merijn Snoek 
De Haarlemse Korfbalweek is al sinds jaar en dag een begrip in Haarlem en 

omstreken! Dit jaar vindt alweer de 17e editie van dit unieke Haarlems 

sportevenement plaats.  

Wat de Haarlemse Korfbalweek zo uniek maakt is dat het toernooi door 

meerdere Haarlemse verenigingen wordt georganiseerd bij de overgang 

van het veld- naar het zaalseizoen en is dus dé gelegenheid voor 

verenigingen om zich voor te bereiden op de zaalcompetitie. Ook uniek is 

dat er voor alle teams plek is. Er is een competitie voor ploegen die 3e en 

4e klasse spelen en er hebben zich teams gemeld die in de 1e en 2e klasse 

spelen.  

Van de Haarlemse verenigingen zijn zowel de junioren als de senioren 

volop vertegenwoordigd. Er doen seniorenteams van 12 verschillende 

verenigingen mee en juniorenteams van 8 verschillende verenigingen. Een 

aantal jaren geleden heeft de KNKV besloten om in de hogere 

speelklassen het gebruik van een schotklok in te stellen. De aanvallende 

partij moet binnen 25 seconden een gerichte doelpoging ondernemen. 

Gebeurt dit niet dan gaat de bal over naar de andere partij. Hierdoor 

neemt het speltempo toe, wat de aantrekkelijkheid voor toeschouwers 

zeker verhoogt.  

Met zoveel verschillende deelnemers aan het toernooi mag je spreken van 

een sportevenement voor de hele familie. Oud of jong, jongen of meisje, 

recreatief of competitie: iedereen staat op het veld. En naast het veld zijn 

natuurlijk al die vrijwilligers actief die zich elke keer weer inspannen om er 

een sportieve, mooie week van te maken. Daarom wens ik alle spelers, 

trainers, vrijwilligers en supporters een mooie en succesvolle week toe!  

Merijn Snoek 

Wethouder Sport  

Gemeente Haarlem 
  



 

Poule indeling 
 

Poule A - Senioren 
 

Poule B - Senioren 

Viko  Vianen Aurora Haarlem 

Rapid Haarlem Helios Castricum 

KIOS Nieuw Vennep Vlug & Vaardig Amsterdam 

Haarlem Haarlem DKV IJmuiden 

 

Poule C - Senioren 
 

Poule D - Senioren 

Oosterkwartier Haarlem Haarlem 2 Haarlem 

HBC Beverwijk Rapid 2 Haarlem 

Fluks Noordwijk Fluks 2 Noordwijk 

Badhoevedorp Badhoevedorp Aurora 2 Haarlem 

 

Poule E - Junioren 
 

Poule F - Junioren 

Rapid A1 IJmuiden KIOS A1 Nieuw Vennep 

BadhoevedorpA1  Badhoevedorp KZ  A2 Koog Zaandijk 

Aurora A1 Haarlem Haarlem A1 Haarlem 

Helios A1 Castricum EKVA A1 Amsterdam 

 

U bent welkom voor een hapje en een drankje in de gezellige 

sportkantine: 

 

  

DE WIZZEL 

 
 



 

Reglement Haarlemse korfbal week. 
 
Algemeen – Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
• Het eerstgenoemde team begint aan de kant van de kantine en neemt de 

bal uit bij aanvang van de wedstrijd, het andere team neemt de 2e helft de 
bal uit. Er wordt gewisseld van functie na 2 doelpunten. 

• Alle wedstrijden duren 2 x 25 minuten, met een rust van 5 minuten (zaal 
niet verlaten). 

• Het begin-, rust- , begin 2e helft en eindsignaal worden centraal aangegeven 
door de organisatie 

• De organisatie zorgt voor wedstrijdballen, deze mogen niet gebruikt worden 
om in te schieten, daarvoor wordt er verwacht dat de ploegen zelf ballen 
meenemen. 

• De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële spelregels van het 
KNKV, tenzij hierna anders aangegeven 

• Een team dat 5 minuten na het aanvangssignaal van de scheidsrechter niet 
• staat opgesteld verliest de wedstrijd met 5-0 
• In de poulefase telt een gewonnen wedstrijd voor 2 punten, gelijk spel voor 

1 punt en verlies 0. Het team met de meeste punten is de winnaar. Bij 
gelijke punten stand telt eerst het doelsaldo en daarna het onderling 
resultaat De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend 

• Er mag onbeperkt gewisseld worden met spelers 
• Bij geval van onduidelijkheden en/of calamiteiten beslist de organisatie. 
Aanvullend reglement zaterdag:  
• De 4e finalist voor de poules B, C en D is de ploeg die als 2e is geëindigd met 

de meeste wedstrijdpunten. Bij gelijke stand telt eerst het doelsaldo en 
daarna het doelgemiddelde. Indien die stand dan nog gelijk is, beslist de 
toernooileiding 

•  In poule A (1e/2e klasse) speelt de nummer 1 tegen nummer 4 en nummer 2 
tegen nummer 3. Voor de overige 3 seniorenpoules (3e/4e klasse) geldt, dat 
de poulewinnaars tegen elkaar spelen, met de beste nummer 2 toegevoegd 
zoals boven vermeld.  

• Voor beide juniorenpoules geldt, dat de nummers 1 en 2 een finalewedstrijd 
spelen op zaterdag. 
 

 
  



 

Dinsdag 12 november 
Veld 1   
19:00 Ooserkwartier -HBC 
20:00 Fluks -Badhoevedorp 
21:00 Oosterkwartier -Fluks 
 

Veld 2   
19:00 Badhoevedorp A1 - Rapid A1 
20:00 Aurora A1 - Helios A1 
21:00 BadhoevedorpA1 - Aurora A1 
 

Veld 3   
19:00 KIOS - Haarlem 
20:00 Viko -Rapid 
21:00 Viko - KIOS 
 

Woensdag 13  november 
Veld 1   
19:00 Aurora - Helios 
20:00 Vlug & Vaardig - DKV 
21:00 Aurora - Vlug & Vaardig 
 

Veld 2   
19:00 Haarlem A1 - EKVA A1 
20:00 KIOS A1 - Haarlem A1 
21:00 KIOS A1 -KZ A2 
 

Veld 3   
19:00 Haarlem 2 -Rapid 2 
20:00 Fluks 2 - Aurora 2 
21:00 Haarlem 2 - Fluks 2 



 

Donderdag 14 november 
Veld 1   
19:00 Oosterkwartier -Badhoevedorp 
20:00 Fluks - HBC 
21:00 HBC -Badhoevedorp 
 

Veld 2   
19:00 Rapid A1 - Aurora A1 
20:00 Badhoevedorp A1 - Helios A1 
21:00 Rapid A1 - Helios A1 
 

Veld 3   
19:00 Rapid - Haarlem 
20:00 Haarlem - Viko 
21:00 Rapid - KIOS 
 

Vrijdag 15 november 
Veld 1   
19:00 Helios - Vlug & Vaardig 
20:00 Auora - DKV 
21:00 Helios 2 - DKV 
 

Veld 2   
19:00 KZ A2 - Haarlem A1 
20:00 KIOS A1 - EKVA A1 
21:00 KZ A2 - EKVA A1 
 

Veld 3   
19:00 Rapid 2 - Aurora 2 
20:00 Rapid 2 - Fluks 2 
21:00 Aurora 2 - Haarlem 2 



 

Zaterdag 16 november 
  
14:30 ½ finale overige senioren (veld 1) 
14:30 ½ finale overige senioren (veld 3) 
15:30 Kangoeroe activiteit 
16:30  Kruisfinale 1e klasse (veld 1) 
16:30  Kruisfinale 1e klasse (veld 3) 
17:30 Finale poule E, junioren (veld 1) 
17:30 Finale poule F, junioren (veld 3) 
18:30 Finale poule BCD overige senioren (veld 2) 
19:30 Finale Senioren poule A 1e/2e klasse 
  

 

 

Hou de website in de gaten voor de actuele uitslagen en standen. De 

uitslagen en standen zullen na elke wedstrijden direct worden 

bijgewerkt. 

 

www.haarlemsekorfbalweek.nl 
 

HKW mede mogelijk gemaakt door:  
 

  



 

Winnaars voorgaande edities 
 

 

 Senioren Junioren 

2003 Apollo - 

2004 Haarlem - 

2005 Haarlem Haarlem 

2006 Haarlem Rapid 

2007 Haarlem Nieuw Flora 

2008 Haarlem Koog Zaandijk 

2009 Rapid Koog Zaandijk 

2010 Haarlem Apollo 

2011 Rapid Aurora 

2012 Rapid BEP 

2013 Rapid Rapid 

2014 Rapid Rapid 

2015 Rapid Fiks 

2016 Apollo Rapid 

2017 KZ 3 Haarlem 

2018 Apollo Haarlem 

 

Korfballen beschikbaar gesteld door:  

 
  



 

Wie moet ik aanspreken? 
 

Elke speeldag is er iemand van de organisatie in de hal aanwezig 

Voor vragen en/of opmerkingen kan je bij de volgende personen 

terecht: 

 

Dinsdag 12 november 
Hans van den Hoek 

 
 

Woensdag 13 november 
Marieke Viveen 

 
 

Donderdag 14november 
Leo Rotteveel 

 
 

Vrijdag 15 november 
Cyril Wissing 

 
 
 

  



 

De HKW mede mogelijk gemaakt door: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Wordt Vriend van de HKW  
 

Draag jij de Haarlemse Korfbalweek een warm hart toe? Word dan 

VRIEND van de HKW!! 

Vanaf slechts € 10,- ben jij vriend van de HKW. 

 

Kijk op de website www.haarlemsekorfbalweek.nl en druk op de 

rode knop 

 

 

 

 

 

http://www.haarlemsekorfbalweek.nl/

