
Volleybaltoernooi 13 februari 2005 
 
Het Koningshof toernooi van 13 februari j.l. ging, na een welkomstwoord door onze 
speaker Henk Brink en enige vertraging door een weigerend tijdsignaal, weer vlot van 
start. Jammer was wel dat de titelverdediger van 2004 (DE RAMMERS) geen kans had 
gezien om tijdig een team bij elkaar te krijgen. We hopen ze echter volgend jaar zeker 
weer te kunnen begroeten. 
 
Het publiek was weer ruimschoots aanwezig en deed in enthousiasme niet voor de vorige 
jaren onder. Hierbij was het opmerkelijk dat de gelijke spelen met een hoger decibel 
werden begroet dan de winnende wedstrijden. Deze wedstrijden verliepen met enig 
fanatisme waardoor de uitzonderingsregel (met de voet of voeten mag niet worden 
gescoord) wel eens werd vergeten, maar gelukkig de scheidsrechters lette er goed op en 
corrigeerde daar waar nodig.  
 
Alle teams waren weer erg sportief waardoor, zoals bij dit toernooi de bedoeling is, ook de 
minder sterke teams aan leuk spelen toekwamen. Hiervoor werd voor het begin van een 
wedstrijd onderhandeld wat wel en wat niet werd toegestaan. 
 
Van de aan het begin van het toernooi uitgereikte warme hapbon, werd reeds tijdens het 
toernooi gretig gebruik gemaakt.  
 
De altijd weer aanwezige E.H.B.O. heeft op een verzwikte enkel na gelukkig verder niet 
veel te doen gehad. 
 
Maar aan alles komt een eind dus ook aan dit toernooi. 
Nadat er geen wedstrijden meer te spelen waren zijn we overgegaan tot het uitreiken van 
de bekers, plus een nieuwe wisselbeker mogelijk gemaakt door Bloemendaal-Ruigrok, 
welke voorzien was van het nieuwe Koningshof logo.  
 
Deze nieuwe wisselbeker is dit jaar gewonnen door “T-RECS”, een sportieve nieuwkomer 
uit ….Klapwijk, die we volgend jaar evenals alle andere teams weer hopen te begroeten. 
Als laatste is dit jaar geëindigd “De Rivercracks 1”, hetgeen 10 consumptie fiches 
opleverde, welke gesponsord waren door de uitbater van het Baken, zodat wij hopen dat 
ook dit team zich volgend jaar weer spontaan zal opgeven.  



Wat betreft de volledige uitslag deze was als volgt: 
 
 plaats                                                               punten   saldo 
 

1 T-RECS 18 101 

2 STEEDSPARAAT 14 91 

3 WAVE COLLEGE 12 36 

4 WISPEX onderling resultaat 11 19 

5 DE RIVERCRACKS 2 11 27 

6 HET BAKEN 10 49 

7 DE SPUITGASTEN 8 -18 

8 WELK TEAM IS DIT? 4 -59 

9 JONG BAKEN 2 -113

10 DE RIVERCRACKS 1 0 -101

 
 
 
Voor een fotoverslag verwijzen we u naar onze nieuwe website (zie hiervoor fotogallery). 
 
Wat betreft mijzelf ik heb het ervaren als een gezellige dag spelen. 
Tot volgend Jaar. 
Jan Reijnen 
Werkgroep Sport&Spel 
 
N.B.  
Als er mensen zijn, die foto's hebben gemaakt en deze beschikbaar willen stellen aan 
derden, kunt u de foto’s verzenden naar: wijkblad@wijk-koningshof.nl of afgeven bij één 
van de bestuur/werkgroepleden. 


