Die Haghe, volleybalclub
met toekomst
T Jet is in Mei a.s. vijf jaar geleden dat een
■Li aantal korfballers van Die Haghe er toe
overging een volleybal-afdeling op te rich
ten. Direct werd contact opgenomen met de
afdeling Den Haag van de Ned. Volleybalbond en vanaf dat moment speelde Die Haghe
mee in competitieverband. De heer Biesbroek,
sinds de oprichting secretaris-penningmeester
van deze afdeling, bracht de korfballers de
eerste beginselen bij van het volleybalspel.
dit niet zonder succes bleef bewijst de
■
ige promotie bij keuze van het eerste
üu.nesteam van de 3e naar de le klasse.
Momenteel
neemt
Die Haghe met vijf
teams aan dé volleybaleompetitie deel.
Het eerste damesteam
staat ongeslagen aan
de kop van de 2e klas
en doet een serieuze
poging om , het twee
jaar geleden vrijwil
lig opgegeven. , eerste
klasserschap te her
overen. Het tweede
team behoort even
eens tot de sterkste
in zijn afdeling even
als het derde.
Het eerste herenzes
tal komt dit jaar voor
het eerst in de hoog
ste klasse uit. Hoewel
uiteraard
tegenover
verenigingen als RVC,
OVC, Celebes en DES
weinig eer valt te be
halen, zal dit zestal
ongetwijfeld een gun
st"
plaats op de
'ri
jst kunnen inne
men. Het 2e : herenteam wisselt goede
met1 slechte wedstrij
den af.
Het is voorts ver
heugend dat een aan
tal. jongere krachten
zich eveneens met

genstander, omdat
deze vereniging veel
voor verrassingen
zorgt. Vooral bij tournooien en seriewedstrijden is dit het ge
val.
Gedurende het kor
te bestaan heeft Die
Haghe kans gezien
reeds 18 eerste prij
zen te winnen, waar
onder enkele wissel
bakers.
*

Yoortgekomen uit
korfbalkringen
élan op het volleybal
spel toelegt. Hier
toe werkt ongetwij
feld de training door
een der eigen leden,
t.w. Koos Wessels
mede.
Door interne moei
lijkheden met ’t korfbalbestuur werd 1 Ja
nuari 1954 het besluit
genomen een zelfstan
dige volleybalvereni
ging te vormen. De
vereniging staat dus
nu op eigen benen en
zij staat stevig. Vele
leden beperken zich
niet uitsluitend tot
volleybal. Er zijn voet
ballers.
handballers,
korfballers e.d. onder,
hetgeen de stemming
zelfs nog verhoogt.
In de volleybalwereld heeft Die Haghe
een goede naam en is
een graag geziene te-

Het charmante le damesteam van
Die Haghe. W.l.n.r.: D. Moolhuyzen,
N. Wagenaar, R. Schollaardt, I. v.
d. Spek, R. Wisse, N. v. d. Wilk en
C. Mulder.

