
Koningshof-volleybaltoernooi succesvol verlopen  17-05-
2003  
 
Zondag, 9 maart 2003, werd in een ontspannen sfeer het jaarlijkse Koningshof-
volleybaltoernooi gespeeld. Dat het spelpeil dit jaar behoorlijk op niveau was, moge 
blijken uit het feit dat vaste winnaars als de Rammers en de Brandweer nu geduchte 
concurrentie hadden van een aantal nieuwe teams.  
 
Het toernooi waarbij spelplezier en gezelligheid voorop staan, werd gewonnen door 
een nieuwkomer, te weten het Team van Z. Zij kregen dan ook naast de 1e prijs een 
wisselbeker uitgereikt die zij volgend jaar hopelijk komen verdedigen. 
 
Dat de deelnemers enthousiast waren, moge blijken uit de nu al aangemelde teams 
voor het volgende toernooi. Dit zou de ‘wegblijvers’ eigenlijk moeten aanmoedigen 
om volgend jaar ook (weer) mee te doen. 
 
Tenslotte wil ik toch nog even een kritische noot toevoegen. Hoewel het gehele 
toernooi achteraf vlekkeloos verlopen is, blijkt het ieder jaar moeilijker te worden om 
e.e.a. van de grond te krijgen. Door afzeggingen in de laatste week van twee reeds 
aangemelde teams moest het toernooi danig worden ingekort. Dat resulteerde in 
‘slechts’ zeven te spelen wedstrijden in plaats van de geplande negen wedstrijden 
per team. Tevens was het gehele toernooi hierdoor met 1,5 uur ingekort. 
 
Gezien het feit dat de bewonersvereniging in eerste instantie tot doel heeft om 
activiteiten binnen de wijk te promoten voor wijkbewoners, is het jammer dat er naast 
het vaste volleybalteam van Het Baken maar één team uit de wijk vertegenwoordigd 
was, te weten De Rivercracks. Toch willen wij ons als organisatie blijven inzetten 
voor de voortzetting van dit toernooi. We hopen dan ook dat er volgend jaar meer 
sportiviteit vanuit de wijk zichtbaar zal zijn. 
 

Volledige uitslag 
 
1.   Team van Z 5.   Brandweer Pijnacker 
2.   De Rammers 6.   Wispex    
3.   Volley.net 7.   De Rivercracks  
4.   Het Baken 8.   Harting Bank (sponsor van het toernooi)  
 
 
Willem van Wijk  


