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Refleks-Futura, op lengte beslist

Brullo
Midden op een late winter-namiddag, ging de Marimbahal open…en toen dacht de scheidsrechter “ik ga lekker
fluiten”…maar dat liep een beetje raar…en daarom duurde de wedstrijd ruim 2 minuten te kort…
Maar ook dit weekend is het verrekte laf om je te verschuilen achter falend fluitspel, althans, dat vindt een deel van de
toeschouwers, de andere helft ziet ook wel dat het niet denderend is, maar die winnen tenminste.
Het werd zondagmiddag in de Marimbahal een echte spannende agglomeratie-derby Rijswijk-Den Haag met als inzet een
plaats in het linker rijtje. Immers Refleks stond met 5 uit 6 slechts 1 puntje achter op Futura. Refleks was bezig aan een
redelijke reeks, met opmerkelijke resultaten. Na een valse competitiestart met twee verlieswedstrijden, volgden gelijke
spelen tegen Danaïden, Haarlem en WION, waar wellicht winst werd verwacht. Tussendoor werd thuis knap gewonnen van
Phoenix. 4 wedstrijden op rij niet verloren.
Futura ging vorig weekend thuis 13-17 tegen Tilburg onderuit en was er op gebrand om tegen Refleks herstel te tonen.
Daar zag het aanvankelijk niet naar uit…
De openingsfase was voor Refleks dat via twee dameskorven van afstand op 2-0 kwam. Cyril bracht via stip de stand op 2-1.
Dan weer Refleks naar 4-1 met tussendoor gooifouten van Futura en een jammerlijk gemiste korte kans van Jelle. Leonie
zorgt van afstand voor 4-2.
Hoewel Cyril de volgende strafworp miste, schoot Maarten Futura toch naar 4-3.
Toen begon het Grote Marchanderen… Rimmie kreeg geen stip mee, maar enkele minuten later wel een strafworp voor Els ...
een goedmakertje. Jelle mikt raak, maar Refleks brengt in de slotseconde de ruststand op 6-4.
In de tweede helft schoot Maarten direct 6-5 binnen. Refleks antwoordde via stip en geklooi onder de korf bij Futura en liep
uit naar 8-5. Dan een snelle actie naar binnen van Tijmen, die vol wordt opgevangen door een Refleksheer, een gele kaart
waardig, maar hij speelt de bal toch door op Jelle die voor 8-6 zorgt. Even later de eerste veldkorf van Cyril: 8-7. Futura kan
echter niet dichterbij komen. Na de 10-8 krijgt Cyril een strafworp te nemen. Dan is er een vrije bal voor Refleks, maar Tijmen
slaat door na het schot, dus een nieuwe vrije bal…dan staat Tijmen “te dichtbij”…strafworp…Cyril snapt het niet en roept
vanaf de middenlijn naar de scheidsrechter om uitleg…dat heet commentaar en levert een gele kaart op…
Direct daarna weer een strafworp voor Futura; een te zware bestraffing, maar Jelle mikt ‘m raak. Nog in dezelfde minuut pakt
Maarten een bal vlak voor (of was het uit handen??) een Refleksdame en hoppa: weer stippie tegen. Paar slordige aanvallen
van beide teams later is het weer Cyril die bij een doorloop hard gilt, een strafworp mee krijgt en de stand op 12-11 brengt.
Als de rook is opgetrokken tellen we 5 stippen op rij, om en om toegekend, dat weer wel…
Na die 12-11 komt Marjolein voor Inge in het veld. Er wordt wat tegen de scheids geroepen vanaf de Futurabank, maar door
wie? Dat weet ‘ie ook niet, dus die kaart is voor coach Bart Taal. Een merkwaardige handelswijze… Zeker omdat enkele
minuten later dezelfde coach opnieuw geel voorgeschoteld krijgt, schijnbaar omdat hij niet op de bank bleef zitten…of er
moet weer iets gezegd zijn, dat kon Brullo dan weer niet horen. Maar om nou op een degelijke manier je belabberde fluiten
te maskeren met het strooien van kaarten…ik heb ze sterker gezien…
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In de 23e minuut brengt Cyril dan toch van afstand de ploegen langszij: 12-12. Maar via opnieuw goede damesacties (goed
voor 6 korven en 2 stippen bij Refleks!) slaat Refleks 4 minuten voor tijd een 14-12 kloofje.
Maar nog geeft Futura niet op. Maarten zorgt voor 14-13 en als met nog ruim een minuut te spelen – en dan heeft tijdens
onderbrekingen ook nog eens de klok niet altijd stil gestaan – Futura opnieuw ten aanval kan gaan, veert de Futura-aanhang
op. De klok springt op 1.00 en staat stil, en enkele seconden later fluit ‘ie ineens af! Dat kan gewoon niet…Futura krijgt niet de
kans om de gelijkmaker binnen te schieten. Mensen zien zelfs meer dan 2 minuten op de klok van de scheids…hij drukt ‘m op
nul… Uiteraard vallen deze laatste zinnen onder de categorie “speculaties” en “slecht verliezen” en weet je nooit wat er
verder gebeurd zou zijn. Maar klote is het wel en je staat met lege handen.
Conclusie is echter ook dat Refleks in de paalzones vooral door lengteoverwicht steeds de baas was en dat de Futuraaanvallen daardoor vaak erg kort waren. Scorend schoten beide teams tekort.
Scoorden voor Futura: Cyril (5), Jelle (4), Maarten (3) en Leonie 1 korf.
Refleks komt door die 14-13 overwinning op 7 punten, op de 4e plaats achter Tilburg (12), Phoenix en SDO (beiden 10
punten). Futura blijft in het rechter rijtje voor op WION, Haarlem en Danaïden die ook alle drie verloren.
Volgt dan nu twee weken om de rug te rechten, de kop fier in de wind te steken, de mentale motor op te laden….en ook:
lekker eten, biertje, kerstkransjes, olieflappen, nog een biertje, nog meer lekker eten. En dan weer trainen als een jekko! Op
zondag 12 januari, 12.40 uur, vervolgen we de competitie met de wedstrijd in Veldhoven tegen SDO.
Voor iedereen, ook onze sportgenoten uit Rijswijk: Vredige Kerstdagen, een Knallende Jaarwisseling, een gezonde start en
een voorspoedig 2014. Het ga u allen goed!

De E1 en de schone slapers

jelle-loes
Er was eens, niet zo lang geleden in een land hier om de hoek, een korfbalteam. Twee weken hadden ze hard getraind om
tegen het grote boze ONDO in Hoek van Holland te spelen. De tegenstander had een gemeen plan bedacht en liet Futura E1
al om 10 uur spelen. Daardoor was de E nog niet wakker en hadden ze nog niet door dat de wedstrijd was begonnen. Door de
magische kersttegenstander vergaten ze dat ze moesten vrijlopen, hoe ze moesten gooien en dat je in één vak ook nog de
tegenstander moet verdedigen. Het snode plan van de grote boze tegenstander slaagde: bij rust stond het al 8-0.
Gelukkig wisten de coaches de betovering in de rust op te heffen. In de tweede helft deden de spelers weer wat ze moesten
doen: keihard hun best. Zo konden ze vaak verdedigen en goed de bal onderscheppen. Dat de bal dan door de lange en grote
tegenstanders vaak wordt onderschept, is dan minder erg, daar moeten we hard op trainen.
Er werd met 13-0 verloren en dat moeten we maar snel vergeten, maar graag de volgende keer vast geen giftige appels,
toverdrankjes en slaapmiddeltjes innemen vooraf! Nu lekker vakantie en ze leefden nog lang en gelukkig.
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Jeugdpuistjes 21 december

Helen Verhaar-Alink
Dit weekeinde zijn de laatste wedstrijden van 2013 gespeeld. Dat is een leuk moment om de sportieve balans op te maken.
De A1 zou zaterdag eigenlijk spelen tegen DKC. Maar vanwege blessures en afmeldingen is met DKC afgesproken deze
wedstrijd op een ander moment in te halen. Voorlopig neemt onze A1 de 5e plek in in de poule, met 1 wedstrijd minder dan
de nummer 4.
A2 speelde haar laatste wedstrijd van 2013 uit tegen nummer 2 in poule, dubbel zes A1. Informatie over het verloop van de
wedstrijd moet ik jullie schuldig blijven. Als je echter in de stand ziet dat onze A2 op de 8e plaats staat in de poule en dubbel
zes op de 2e plaats dan doet dat vermoeden dat de A2 hele goede strijd heeft geleverd door slecht met een verschil van 3
punten (15-12) te verliezen.
De B1 speelde zaterdag tegen Korbis B1. Beide teams strijden om de 5e positie in de poule al “best of the rest”. Vooral de
eerste helft speelde Futura super, met veel goede acties en aanvallend spel. Dit leverde een ruime 8-3 voorsprong op met
rust. De tweede helft was ietsje minder, maar nog steeds werd er collectief sterk verdedigd, waardoor de B1 ruim won met
12-5. Samengevat was dit misschien wel 1 van de beste wedstrijden van dit jaar. Een mooie afsluiter!
De B2 speelde in Voorburg tegen tegen VEO B3. Terwijl Futura in de eerste helft met gemak een 5-0 voorsprong wist te
nemen, moest er in de tweede helft toch flink strijd geleverd worden en liet Futura de koppies even hangen. VEO kwam terug
tot 3-5. Hierdoor werd Futura weer geprikkeld om de schouders eronder te zetten. Uiteindelijk werd er keurig met 3-8
gewonnen. De B2 kan met een mooie 3e positie in de poule aan de vakantie beginnen.
De C1 begon vol goede moed aan de wedstrijd tegen Korbis C1. Toch was de eerste helft niet om over naar huis te schrijven.
Met name de inzet kon beter, dus kreeg het team van coach Willem een flinke donderspeech in de rust. Dat was misschien
even nodig, want in de tweede helft ging het team flink ertegenaan waardoor de C1 snel in kon lopen op de tegenstander.
Uiteindelijk scoorde Thirza het winnende doelpunt. De C1 won met 7-6 en de coaches zijn hartstikke trots! De C1 staat nog op
de 6e plek in de poule, maar wie weet lukt het in 2014 om een plekje omhoog te schuiven. Ga zo door!
De D1 speelt in een sterke poule en wist tot nu toe maar 1 keer te winnen in de zaal. In haar wedstrijd tegen de nr 2. Pernix
werd al snel duidelijk dat de Futura geen aanspraak kon maken op de overwinning. Thom, Sjoerd en Matthew wisten alle drie
wel een mooi doelpunt te maken, maar Pernix scoorde er 9 en ging met de punten huiswaarts.
Met de kerst voor de deur, gaat onze D2 ruim aan de leiding in de poule. Tot nu toe werden alle zaalwedstrijden gewonnen.
Zaterdag speelden ze tegen TOP D6 en ook deze wedstrijd was Futura de sterkere ploeg. Soms is het best lastig om flink je
best te blijven doen, als je een tegenstander hebt die duidelijk wat minder sterk is. Vooral in de tweede helft bleef de D2 toch
goed haar best doen en werden veel kansen gecreëerd, met een 5-0 overwinning als resultaat.
Onze E1 was duidelijk een maatje te klein voor koploper Ondo. Aanvallend kon Futura daardoor weinig uithalen. Ondo kwam
makkelijk tot scoren met maar liefst 13 rake treffers. Wat de einduitslag niet verraadt is dat de E1 steeds beter gaat
verdedigen. Vele doorlopen die ONDO probeerde te scoren kwamen niet door de verdediging van de E1. Want inmiddels
weten onze E1 daar goed mee om te gaan. De E1 staat aan het eind van 2013 op de 5e plek, net boven KVS en Fortuna.
De F1 houdt van aanvallen en scoren, dat was ook deze week te merken in de uitwedstrijd tegen Dijkvogels. Er werden veel
ballen richting korf geschoten, sommigen zelfs vanaf 5 meter! In de verdediging werd iets minder goed opgelet, waardoor
ook Dijkvogels een paar keer lekker kon scoren. Uiteindelijk won de F1 deze leuke wedstrijd met 7-5. Als we naar de stand in
de poule kijken staat Futura in de middenmoot. Met 28 treffers in de competitie is Futura bijna de meest scorende ploeg in
de poule, maar met 31 goals tegen heeft Futura ook de meeste tegengoals gekregen. Volgend jaar dus extra goed opletten in
de verdediging en dan klimt de F waarschijnlijk nog wel een paar plaatsen.
Veel plezier in de vakantie allemaal en tot ziens in 2014
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Putse - Verde 18-17

Jos Vermeulen
Putse opende al in de eerste minuut de score maar de bezoekers lieten al snel blijken dat ze voor de overwinning naar Putte
kwamen.
En zo stond het na een tiental minuten 2-4. Onze geelblauwen voelden het gevaar en trokken het tempo wat op, effenden de
stand en vanaf dan ging het een tijdje gelijk op.
Maar de laatste minuten voor de rust liep het mis. Het scoren verliep te moeizaam en Verde maakte hiervan gebruik om de
leiding in handen te nemen met een 10-12 ruststand als gevolg.
Na de herneming zette Putse alle zeilen bij en kwamen even aan de leiding bij 13-12 maar dan viel de aanval stil. Een betere
bezoeker nam terug over en liep op het kwartier 14-17 uit. Doch ook zij zaten dan door hun beste krachten heen. De laatste
vijf minuten zette Putse echter verse krachten op het terrein en in een wanhoopsoffensief trok geelblauw toch nog het laken
naar zijn kant in de laatste minuut.
Het was op het nippertje en een rivaal voor de titel werd zo verder op achterstand gezet in de rangschikking.
Seppe Geens scoorde 4 keer. De dames Evelien Schroyens en Kelly Naveld 3 keer. Stijn Wouters en Régis De Preter 2 keer.
Verder Robin Thierie, Leen Gielis, Kristof Vervloesem en Mindy Weuts.

Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2014

Bestuur
Het bestuur van Futura nodigt iedereen uit voor de nieuwsjaarsreceptie 2014.
Wij verwelkomen u graag op vrijdag avond 3 januari in de Futura kantine om -onder het genot van een drankje- goede
voornemens uit te wisselen en een mooi begin te geven aan een sportief 2014.
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KERST TRADITIE KALISVAART

SponsorCie
Zo mogen we het nu wel gaan noemen want ook dit jaar heeft onze sponsor Kalisvaart voor alle leden een pakket
samengesteld met o.a. een kortingsbon te besteden in één van de vele winkels van deze luxe drogisterij. Vanaf deze kant
willen we een ieder adviseren met regelmaat te gaan kijken in de winkels van Kalisvaart waar je tegen scherpe prijzen alles op
het gebied van persoonlijke verzorging kan vinden.
De spelende leden zullen het pakket krijgen via de leider/trainer/aanvoerder van je team. De niet spelende (ere)leden
kunnen het pakket afhalen bij VDB Hypotheken op de Oude Haagweg 467 in Den Haag of bellen met Fred van den Bree, 0653727991.
Fred Kalisvaart: namens ons allen heel hartelijk dank voor het leuke gebaar en we wensen jouw, je familie en alle
medewerkers van Kalisvaart prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
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Trainingen in de kerstvakantie

TC / JC
De kerstvakantie staat weer voor de deur. Dat betekent dat er een aantal trainingen komt te vervallen. lezen op welke dagen
jouw team wel/niet traint in de vakantie:
D1, D2, E1, F1: geen training op dinsdag 24-12, vrijdag 27-12, dinsdag 31-12 en vrijdag 3-1
C1,B2,B1: geen training op dinsdag 24-12, vrijdag 27-12 en dinsdag 31-12. De trainingen starten weer op vrijdag 3-1
A1, A2: geen training op dinsdag 24-12, donderdag 26-12 en dinsdag 31-12. De trainingen starten weer op donderdag 2-1.
Senioren 3,4,5,6: geen training op dinsdag 24-12, vrijdag 27-12 en dinsdag 31-12. De trainingen kunnen weer starten op
vrijdag 3-1, bij voldoende animo.
Senioren 1,2: geen training op dinsdag 24-12, donderdag 26-12 en dinsdag 31-12. Op donderdag 2-1 trainen 1 en 2 eenmalig
in de Blinkerd van 20.00-21.30.

Nieuwjaarsreceptie 2014

Bestuur
Het bestuur van Futura nodigt iedereen uit voor de nieuwsjaarsreceptie 2014.
Wij verwelkomen u graag op vrijdag avond 3 januari in de Futura kantine om -onder het genot van een drankje- goede
voornemens uit te wisselen en een mooi begin te geven aan een sportief 2014.
Wij hopen u allen te zien op 3 januari!

Gewijzigd Pupillen van de week 2013-2014

Ook dit seizoen willen we tijdens de wedstrijden van ons eerste team de Pupillen van de week aan U
voorstellen.
Onderstaand alvast het schema voor het hele seizoen
19 januari 2014
2 februari 2014
9 maart 2014

D2
F1
D2

Sanne, Nina
Jennifer, Quinten, Renzo, Marijn, Bram,Jens (team van de week)
Xander, Jacha, Tristan

Indien uw kind deze dag niet kan, is het mogelijk om te ruilen met andere kinderen.
U krijgt tegen die tijd nog een e-mail met informatie.
Graag onderling regelen en doorgeven aan Eveline Timmer e.l.timmer@gmail.com
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Kerstgroet!

Met de feestdagen voor deur willen wij heel graag alle leden, vrienden
en de vele vrijwilligers die onze club rijk is een hele fijne, gezellige
kerst en een gezond en sportief 2014 toewensen. Laten we er met
elkaar ook volgend jaar weer een mooi korfbaljaar van maken!
groetjes van de TC en JC

Voor iedereen, ook onze sportgenoten uit Rijswijk: Vredige
Kerstdagen, een Knallende Jaarwisseling, een gezonde start en een
voorspoedig 2014. Het ga u allen goed!
Brullo

Lieve Futura mensen,
Een ieder gezellige kerstdagen en een gezond , voorspoedig,
sportief en blessure vrij 2014

El
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Filmen

Arthur
De wedstrijden van het eerste moeten gefilmd worden daarom het volgende rooster:
Datum

Wedstrijd

Filmers

19 Januari
2 Februari
9 Maart

Futura – KZ Danaiden
Futura – Phoenix
Futura – Refleks

Susan – Jamie – Nima
Lisa – Romy
Daphne - Cris

De camera kan worden op gehaald bij Arthur en na het filmen daar ook weer worden afgegeven.
Kun je niet moet je zelf voor vervanging zorgen.

Zaalcommissaris Taken

Gedurende de zaalcompetitie moet de vereniging zorgen dat er bij de thuiswedstrijden een
zaalcommissaris aanwezig is. Dit is iets anders dan een zaalbeheerder.
De zaalcommissaris is iemand die namens Futura moet zorgen dat voor en tijdens de wedstrijd een
aantal zaken goed geregeld zijn.
De belangrijkste taken van een zaalcommissaris zijn:
 Uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd aanwezig zijn en melden bij de zaalbeheerder.
 Controleren of de aangewezen scheidsrechter aanwezig is. Wanneer deze 10 minuten voor

aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is, actie ondernemen en vragen of
iemand anders de wedstrijd kan fluiten (zonodig zelf fluiten).
 Zorg dragen dat wedstrijd op tijd begint en eindigt. Wanneer een andere wedstrijd (evt
andere sport) uitloopt, overleggen met zaalbeheerder hoe een en ander op te lossen.
Wanneer wedstrijden door omstandigheden later beginnen (bijv. te laat opkomen
tegenstander), moet er korter gespeeld worden, tenzij zaalbeheerder akkoord gaat
met uitloop. Wanneer er korter gespeeld wordt, altijd eerste helft volledig spelen en
alleen tweede helft inkorten.
 Mensen die niet op de speelvloer aanwezig hoeven te zijn, naar de tribune verwijzen.
 Ontvangst van door de bond aangewezen scheidsrechters.

De zaalcommissaris wordt door de wedstrijdsecretaresse aangewezen en in de futuraskoop vermeld.
Dit kunnen leden zijn, maar ook ouders van leden. Ook u kan dus worden opgesteld. Bij
verhindering moet u zich dan afmelden bij de wedstrijdsecretaresse. Is er geen zaalcommissaris
aanwezig, dan verwachten wij dat één van de coaches deze taak uitvoert.
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Wedstrijdprogramma Senioren

Voorlopige opstelling:

Wedstrijdprogramma Jeugd

Afmelden A t/m C bij Monique de Niet, uiterlijk donderdagavond 19.00 uur
Tel.: 070 – 367 36 65 of mail: movistro@planet.nl
Afmelden D t/m F bij Ilona Santifort, uiterlijk donderdagavond 19.00 uur
Tel.: 070-7850377 of mail: imsantifort@gmail.com

Voorlopige opstelling
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Scheidsrechters

Zaal Commissaris

Uitslagen

Refleks 1
Zkc '31 2
Futura 3
Fortuna / MHIR 7
Aurora 3
Futura 6
DKC A1
Dubbel Zes '66 A1
Futura B1
VEO B3
Futura C1
Futura D1
TOP / Justlease.nl D6
ONDO E2
Dijkvogels F2

- Futura 1
- Futura 2
- Rapid 4
- Futura 4
- Futura 5
- Velocitas 8
- Futura A1
- Futura A2
- Korbis B1
- Futura B2
- Korbis C1
- Pernix D1
- Futura D2
- Futura E1
- Futura F1

14 - 13
11 - 14
7 - 19
11 - 11
21 - 7
6- 8
niet gespeeld
15 - 12
12 - 5
3- 8
7- 6
3- 9
0- 5
13 - 0
5- 7
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Trainingstijden Zaal
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Prijzen kleding

Met sporthuis AJ zijn de volgende prijsafspraken gemaakt voor de
Futura kleding:
Shirt

€ 29.95

Inloopshirt jr

€ 19,00

Inloopshirt sr

€ 21,00

Short

€ 25.00

Rokje

€ 29,95

Pak jr

€ 42,50

Pak sr

€ 52,50

Tas

€ 20,00

Op de inloopshirts, shorts, rokjes en trainingspakken staat het unieke
Futura logo.
Alle kleding kan in de winkel aan de Dierenselaan worden gekocht (of
soms besteld!) of worden aangeschaft via Fred van den Bree of Hans
de Jong (3e).Omdat de broekjes en shirts speciaal voor Futura
gemaakt worden kan het zijn dat hier een leveringstijd aan vast zit.
Als lid van KV Futura krijg je bij AJ Sport een korting van 10% op je
aankopen. Dat geldt overigens niet voor de kleding uit de bovenstaande lijst omdat daar de korting al in is verwerkt.
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De Digitale Skoop is het Officiële Orgaan van K.V. Futura

Colofon
Postadres

Clubhuis Futopia

Website

Redactie Futuraskoop

Valkenboskade 547

Stokroosveld

http://www.kvfutura.nl

vacature

2563 JD Den Haag

Zonnebloemstraat 159b

E-mail

06 – xxx xxx xx

futura.denhaag@knkv.nl

Den Haag

redactie@kvfutura.nl

070 – 363 95 83

futura.denhaag@knkv.nl
secretaris@kvfutura.nl

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Technische Zaken

Wimar Bolhuis

Helly Maris

Alex Kaan

Otto den Ouden

Colofon

Bestuurlijke Zaken

070 - 345 71 85

06 45 59 26 12

070 - 325 93 97

Algemeen Bestuurslid

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretariaat

Algemeen Secretariaat

Sven Meijs en Sigi Struyck

Senioren

Jeugd

Valkenboskade 547

Bestuurslid Jeugdzaken

Elleke Heine

Monique de Niet (A, B, C)

2563 JD Den Haag

Virna Berg

0174 – 63 12 37

070 – 367 36 65

futura.denhaag@knkv.nl
secretaris@kvfutura.nl

Ilona Santifort (D, E, F)
070-7850377

Overige Commissies
Kantinecommissie

Materiaalcommissie

Recreanten

Kampcommissie

Greet de Jong

Vacature

Jos Timmer

Wimar Bolhuis

06 - 266 266 92

06 – 164 906 61

070 - 404 32 47
Jeugdcommissie

Sponsorcommissie

Helen Verhaar / Virna Berg (Bestuur)

Nadia Ardaseer

Futura – tenue
AJ Sports BV

JC@KVFutura.nl
Financiën
Vereniging KV Futura

Kantine KV Futura

Kampfonds KV Futura

Club van 100 KV Futura

Postbank 61.81.129

Postbank 61.81.128

Postbank 61.81.615

Postbank 91.12.125

T.n.v. KV Futura

T.n.v. Kantine KV Futura

T.n.v. Kampfonds KV Futura

T.n.v. Club van 100 KV Futura

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

