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Colofon

Van de redactie

Voorzitter: Cor Vogelesang
voorzitter@hsv-denhaag.com
tel. 070-3554164

Heeft u ook zo genoten van alle sportwedstrijden de
afgelopen 2 maanden. Het Nederlands Elftal werd 2e
in de Nations Cup. In de finale word met 1-0 verloren
van Portugal.

Secretaris: Peter den Breejen
secretaris@hsv-denhaag.com
tel. 06-28599054
Penningmeester: Boudewijn van Leeuwen
penningmeester@hsv-denhaag.com
tel. 06-22051500
Algemeen bestuurslid: Willem van der Linden
bestuurslid@hsv-denhaag.com
tel. 06-52503344
Algemeen bestuurslid: Remy Voois
bestuurslid-2@hsv-denhaag.com
tel. 06-53907595
Hoofdredacteur: Jos Straver
redactiejournaal@hsv-denhaag.com
tel. 06-28209777

Het Nederlands dames elftal werd 2e op het WK voor
vrouwen. In de finale was de USA met 2-0 te sterk voor
onze meiden.
In de Tour de France was de strijd ook tot het laatst
spannend. Stefan Kruiswijk wist beslag te leggen op
de 3e plaats in het algemeen klassement.
Inmiddels is ook de voetbalcompetitie weer begon
nen voor de profs. De amateurs beginnen eind au
gustus. AJAX, Feijenoord, PSV en AZ hebben het tot
nu toe goed gedaan in de voorronde van de Cham
pions en Europa League.
Ik hoop,dat ze ook de laatste play-off wedstrijden
winnen en zo een plaats in de poule fase afdwingen.
Ik wens u allen weer een sportief seizoen 2019-2020.

Datum inleveren kopij: uiterlijk 15 september 2019
Verzorger: Peter den Hartog
tel. 070-3970996
Clubgebouw RAS/HSV
Albardastraat 15, 2555 XP Den Haag
tel. 070-3681868
Correspondentieadres:
Pijperplein 4,2692 BG ‘s-Gravenzande
Website: www.hsv-denhaag.com
Info over trainingen:
tel. 06-22872668 / 06-25545104
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Over verantwoordelijkheden en…
In mijn functie als voorzitter van de HSV ben ik recent geconfronteerd met leden, die menen een uitstapje of
andere gebeurtenis te kunnen organiseren uit naam van onze vereniging.
Ik ga altijd uit van de goede bedoeling van leden, maar toch denk ik het tijd wordt nogmaals aandacht te
schenken aan hoe onze vereniging werkt en waar verantwoording en verantwoordelijkheid liggen.
Voor alle duidelijkheid: als bestuur juichen we initiatieven van leden toe! Maar bespreek je plannen altijd met
het bestuur. Voorwaarde van het bestuur is, dat wat je organiseert openstaat voor alle leden van onze HSV.
Als bestuur willen we voorkomen dat we aparte groepjes krijgen die uit naam van de HSV iets organiseren,
maar waarbij sommige leden worden uitgesloten.
Er zijn twee recente voorbeelden waarbij dit heeft plaatsgevonden. Beide initiatieven werden enthousiast
door leden georganiseerd, alleen helaas buiten het bestuur om.
Wij vinden het erg leuk om te zien dat initiatieven ontstaan vanuit de vereniging, alleen willen wij als bestuur
hierbij betrokken worden zodat ook wij ons steentje bij kunnen dragen.
Aan de andere kant: wanneer iets wordt georganiseerd uit naam van de HSV, maar als een fiasco ontstaat,
dan is de HSV verantwoordelijk en niet de leden die het initiatief hebben genomen.
Ook willen wij een vereniging voor alle leden, niet voor een vooraf geselecteerd gezelschap.
Wat is gebeurd, kan ik niet meer terugdraaien. Ik hoop wel dat dit niet meer voorkomt.
In het geval dat dit wel gebeurt, blijft het bestuur op enig moment niet anders over dan maatregelen te nemen.
Welke maatregelen dat zijn? Daar gaan we met het bestuur over praten. Wij hopen natuurlijk dat dit niet voor
gaat komen..!
Deze gebeurtenissen blijven onacceptabel. Ik hoop dan ook in de toekomst niet meer hiermee geconfronteerd
te woorden.
Wil je iets organiseren of heb je een plannetje om iets voor de HSV te doen of te organiseren, heel graag. Je
weet vast de weg naar bestuur te vinden.
Dan kunnen we ondersteuning bieden in de organisatie of met financiën. Het bestuur juicht initiatieven toe
onder de voorwaarden dat de hele HSV er deel vanuit kan maken.
Samen moeten we een mooie en goed functioneerde HSV nastreven. Daarbij is de inbreng van ieder lid van
belang.
Uw voorzitter
Cor Vogelesang
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Van het Secretariaat
AGENDA
29 augustus 2019
Spelregeluurtje met aandacht voor de nieuwe regels
5 september 2019
Klaverjassen en Jokeren
19 september 2019
KNV SO3 cursus
26 september 2019
Spelregeluurtje
3 oktober 2019
Klaverjassen en Jokeren
Voor meer info: zie onze website www.hsv-denhaag.com en Facebook
Van de bestuurstafel
• Willem en Remy gaan een nieuwe Facebookpagina opstarten. Ook kijken zij naar mogelijkheden voor een
Twitter en een Instagram account op naam van de HSV.
• Besloten wordt om, wegens eerder succes, door te gaan met de gezamenlijke klaverjasdrive met RAS.
Voorkeursdatum voorlopig 22 november.
• De slotavond op 29 juni ging helaas, i.v.m. te weinig belangstelling (slechts 8 aanmeldingen) niet door.
Voor volgend jaar wordt besloten eerst te peilen binnen de trainingsgroep of hiervoor nog wel
belangstelling bestaat.
• Werkgroep training, die onder leiding staat van Peter den Hartog, komt 18 juli bij elkaar om het nieuwe
seizoen door te spreken. Zoals het er nu uitziet kunnen we in het komende seizoen beschikken over de
volgende trainers; Peter den Hartog, Remco Schul, Eric Roeten, Cor van Elswijk, Cor Vogelesang en
(hopelijk) Wim Wigleven.
• Ook zal er door de HSV initiatief worden genomen om met alle betrokken verenigingen te komen tot een
gezamenlijk standpunt t.a.v. de overlast met de hangjeugd. Cor neemt hierin het voortouw richting de clubs.
• Spelregelavonden worden ook komend seizoen weer verzorgd door Jan ter Harmsel en Remy Voois.
De 1e spelregelavond is op donderdag 1 augustus na de training.
• Boudewijn geeft aan dat we aardig op schema zitten met de inning van de contributie. Als geheel lopen we
keurig binnen de planning van de begroting 2019.
• Op 27 juni bedroeg het aantal leden 133. Peter zal als secretaris m.i.v. september de
ledenadministratie definitief overnemen van Jo Sandee.
• Cor en Remy hebben afgelopen maand de landelijke vergadering bijgewoond. Belangrijkste punten
die tijdens deze bijeenkomst besproken werden zijn:
Ron Sotthewes werd met meerderheid van stemmen gekozen door de vergadering als nieuwe voorzitter
van de landelijke COVS. De HSV had voorkeur voor de tegenkandidaat maar legt zich uiteraard neer
bij deze stemming. De COVS Contributie blijft in 2019 gelijk en wordt in 2020 verlaagd naar 15 euro.
• Bij toernooi Haagse Special Olympics (gehandicapten) wat op 23 juni jl. werd georganiseerd in het
Zuiderpark heeft de HSV een uitstekende beurt gemaakt door met 8 scheidsrechters aanwezig te zijn.
De organisatie zal ons waarschijnlijk in 2020 bij voor landelijke toernooi opnieuw benaderen.
• Ook bij het Rijswijkse schoolvoetbalkampioenschap op 26 juni jl. heeft de HSV zich van haar beste zijde
laten zien door daar met 7 scheidsrechters de wedstrijden in goede banen te leiden. Ook hier kan volgend
jaar een vervolgverzoek verwacht worden van de organisatie.
• Tijdens het landelijk voetbaltoernooi wist het HSV-team beslag te leggen op de 5e plaats. Een goede
prestatie die ook een gezellige dag voor de deelnemers opleverde. De organisatie was dit jaar in goede
handen bij onze COVS collega’s in Enschede. Hopelijk kunnen we deze ingezette trend voortzetten.
• Voorlopige datum ALV van de HSV in 2020 wordt donderdag 16 april.
Onze volgende bestuursvergadering is in het clubgebouw op 29 augustus om 19.30 uur.
Peter den Breejen, secretariaat HSV
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Geen heden zonder verleden
Deel 14 (1988)

De beide Nieuwjaarsrecepties werden drukbezocht en de HVB reikte ook weer onderscheidingen uit, o.a.
aan Chris Willemsen Sr., die 23 jaar arbiter was en sedert 1974 lid van de keuzecommissie, maar ook aan W.
J. Wigleven en H.J.J. Gillet, alsmede aan Henk de Leeuw, allemaal bekende figuren in die periode.
Aansluitend kenden we weer een geweldige Medewerkersavond op vrijdag 22 januari 1988, waarbij we voor
elk halfuur een eigen en wisselende barploeg hadden van 3 mannen en/of vrouwen.
De Pers besteedde ruim aandacht aan de kandidaten voor de Gemeentelijke Sportprijzen, onder wie ook
de H.S.V.
Wethouder Piet Vink – Erelid van de H.S.V. - reikte op donderdag 27 maart in het Congresgebouw de prijzen
uit en……de Gulden Ooievaar was ons deel!
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De Jeugspelregelwedstrijden draaiden op volle toeren en voorrondes werden gespeeld bij Naaldwijk,
Maasdijk, LENS, RVC, Triomph en RKDEO, allemaal voorzien van HSV-juryleden.
De finale was 12.02.88 op de IJzerwerf, waarbij voor het eerst de “bordjes” werden gebruikt.
De toen 90-jarige Ir. Ad van Emmenes was zelf aanwezig om de bokaal uit te reiken aan Maasdijk, na de
prima geformuleerde vragen door Kees Snijders.
De ALV van 12.04.88 gaf 325 leden de gelegenheid om mee te praten, maar er waren er niet zo erg veel. Het
Bestuur bleef vrijwel ongewijzigd, behoudens het aftreden van Peter Oskam en Theo Boutens.
15 juni 1988 was een hoogtepunt in onze geschiedenis: een bus vol met 38 HSV-(st)ers reed naar Düsseldorf
voor de EK-wedstrijd Nederland-Engeland. Aangezien die wedstrijd om 17.00 uur begon (3-1 met 3 doelpun
ten van Marco van Basten), konden we om 21.30 uur in Gilze-Rijen bij Van der Valk nog een diner nuttigen,
waarna we even na middernacht weer op de IJzerwerf terug waren. Een happening!
21 augustus werd Duindorp S.V. tegen H.B.S. gespeeld in het kader van de “C & A Verhey-nederlaagserie”,
waar Jos Straver en ik de leiding hadden en genoten van een koud buffet en haringtafel (dat laatste niet
voor mij dus….).
10 september was er bij HBS een veteranentoernooi in het kader van hun 95-jarig bestaan en daar was ook
de HSV vertegenwoordigd en we gingen ook naar de opname/uitzending van Ziekenomroep Phoenix, waar
merendeels trainers aan het woord kwamen, maar wij dus ook.
Dinsdagavond 04 oktober 1988 was voor Gerard van Oostrom een prachtige avond, want hij ontving de
Goudvinkprijs in “De Marathon”, een bedrag van fl. 1.000,-- beschikbaar gesteld door AEGON verzekeringen
en uitgereikt door Piet Vink.
Op 8 oktober waren Jan Wingelaar en ik te gast in een forum van de LBA, dat tijdens de ALV van die organi
satie discussieerde over talrijke voetbalzaken.
We gingen bij VUC biljarten op 28 oktober en op 3 november vierden we “Oudejaarsavond” met het tekenen
van de laatste betalingsopdracht, waarmee we schuldenvrij werden.
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Spelregelwijzigingen voor 2019/2020
De spelregelwijzigingen treden op 1 juni 2019 in werking.
Hieronder volgt de Nederlandse vertaling van de belangrijkste wijzigingen.
Regel 3: De spelers
• Een speler die gewisseld wordt moet op de dichtstbijzijnde plaats het speelveld verlaten, tenzij de
scheidsrechter anders aangeeft.
• Een gewisselde speler moet zich meteen naar de instructiezone of kleedkamer begeven, om problemen
met andere wisselspelers, het publiek of wedstrijdofficials te voorkomen.
• Een speler die bovenstaande regels overtreedt wordt bestraft voor het vertragen van een spelhervatting
(gele kaart).
Regel 4: De uitrusting van de spelers
• Een ondershirt mag uit meerdere kleuren bestaan, mits die kleuren exact gelijk zijn aan de mouwen van
het wedstrijdshirt.
Regel 5: De scheidsrechter
• De scheidsrechter kan alsnog een disciplinaire sanctie (gele of rode kaart) geven nadat het spel is hervat,
indien een andere wedstrijdofficial een overtreding heeft gezien en heeft geprobeerd die betreffende over
treding te communiceren (vlagsignaal, headset) naar de scheidsrechter voordat het spel werd hervat. Dit
geldt niet voor de aan de disciplinaire sanctie gerelateerde spelhervatting.
• Aan teamofficials (zoals trainers, teammanagers en verzorgers) die zich schuldig maken aan wangedrag
kunnen gele en rode kaarten getoond worden.
• Een teamofficial wordt onder andere vermaand indien hij op respectvolle wijze het speelveld betreedt,
een instructie van de scheidsrechter, assistent, of vierde official negeert, het rustig in woord niet eens is met
een beslissing of een keer de instructiezone verlaat zonder een andere overtreding te maken.
• Een teamofficial ontvangt onder andere een waarschuwing (gele kaart) indien hij duidelijk/herhaaldelijk
de instructiezonde verlaat, een spelhervatting van zijn eigen team vertraagt, de instructiezone van de tegen
stander betreedt, in woord en gebaar het niet eens is met een beslissing (inclusief sarcastisch klappen,
gooien van objecten), de referee review area (RRA) betreedt, overdreven met gebaren vraagt om een gele
of rode kaart, overdreven met gebaren vraagt om een VAR-review, provocerende gebaren maakt, herhaal
delijk gedrag vertoont waarvoor een vermaning wordt gegeven en een gebrek aan respect toont voor het
spel.
• Een teamofficial wordt onder andere weggestuurd (rode kaart) indien hij een spelhervatting van de te
genstander vertraagt, de instructiezone verlaat om te protesteren of provoceren, de instructiezone van de
tegenstander op confronterende wijze betreedt, opzettelijk een voorwerp in het veld gooit/trapt, het veld
betreedt om te protesteren (ook bij rust/na afloop) of in te grijpen in het spel, het Replay Center betreedt,
fysiek of agressief gedrag vertoont, een tweede gele kaart ontvangt, beledigende taal gebruikt, niet-toege
stane elektronische apparaten gebruikt of zich gewelddadig gedraagt.
• Indien niet duidelijk is welke teamofficial zich misdraagt, wordt aan de hoofdtrainer de gele of rode kaart
getoond. Hij is immers verantwoordelijk voor de andere teamofficials.
• Indien een strafschop wordt toegekend, mag de strafschopnemer op het veld verzorgd worden en hij
hoeft het veld niet te verlaten.
Regel 8: Het begin en de hervatting van het spel
• Het team dat de toss wint, kiest ervoor om ofwel de aftrap te nemen of welk doel het in de eerste helft
verdedigt.
• Indien het spel wordt onderbroken terwijl de bal in het strafschopgebied is of voor het laatst in het straf
schopgebied is geraakt, laat de scheidsrechter de scheidsrechtersbal vallen voor de keeper. Alle andere
spelers, dus zowel medespelers als tegenstanders, moeten zich op tenminste vier meter afstand bevinden.
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• In alle andere gevallen laat de scheidsrechter de scheidsrechtersbal vallen voor één speler van het team
dat als laatste de bal raakte, op de plaats waar de bal als laatste werd geraakt. Alle andere spelers, dus
zowel medespelers als tegenstanders, moeten zich op tenminste vier meter afstand bevinden.
Regel 9: De bal in en uit het spel
• Een scheidsrechtersbal wordt toegekend indien de bal de scheidsrechter raakt en hierdoor in het doel
gaat, de tegenstander balbezit krijgt of het team dat al balbezit had een veelbelovende aanval krijgt.
Regel 10: De uitslag van een wedstrijd bepalen
• Indien de keeper de bal in één keer in het doel van de tegenstander gooit, wordt een doelschop toege
kend.
Regel 12: Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
• Het is altijd een overtreding indien een speler de bal opzettelijk met de arm/hand speelt, onder andere
indien hij de arm/hand naar de bal beweegt.
• Het is altijd een overtreding indien een aanvaller een doelpunt scoort met zijn arm/hand, ook wanneer
dit niet opzettelijk gebeurt.
• Het is altijd een overtreding indien een aanvaller de bal in bezit krijgt of controleert met de arm/hand en
daarna scoort of een scoringskans creëert.
• Het is meestal een overtreding indien een speler de bal met de arm/hand speelt en deze arm/hand het
lichaam op onnatuurlijke wijze groter/breder maakt.
• Het is meestal een overtreding indien een speler de bal met de arm/hand speelt en de arm/hand zich
hoger dan de schouder bevindt (tenzij een speler opzettelijk de bal speelt waarna de bal de arm/hand raakt).
• Bovenstaande overtredingen zijn ook van toepassing indien de arm/hand geraakt wordt door een bal
die in één keer van het lichaam van een dichtbij staande tegenstander stuitert.
• Los van punten 1 tot en met 5, is het meestal geen overtreding indien een speler de bal met de arm/hand
speelt nadat de bal van het eigen lichaam tegen de arm/hand stuitert.
• Los van punten 1 tot en met 5, is het meestal geen overtreding indien een speler de bal met de arm/hand
speelt nadat de bal van het lichaam van een dichtbij staande tegenstander tegen de arm/hand stuitert.
• Het is meestal geen overtreding indien een speler de bal met de arm/hand die zich dicht tegen het lichaam
bevindt en het lichaam niet onnatuurlijk groter maakt.
• Het is meestal geen overtreding indien een speler de bal met de arm/hand speelt indien een speler valt
en de arm bevindt zich onder het lichaam om het lichaam te ondersteunen (dit is immers een natuurlijke
houding voor een sliding), tenzij de arm verticaal of lateraal wordt uitgestoken.
• Wanneer een keeper binnen het strafschopgebied op onreglementaire wijze de bal met de hand speelt
(bijvoorbeeld na een inworp van een teamgenoot of een ‘terugspeelbal’) wordt alleen een indirecte vrije
schop toegekend, maar geen disciplinaire straf.
• Indien de keeper na een inworp van een teamgenoot of een ‘terugspeelbal’ duidelijk de bal trapt of
probeert de bal te trappen en dit mislukt, mag hij de bal weer met de handen spelen.
• Indien een team een duidelijke scoringskans heeft door een vrije schop snel te nemen, mag de
scheidsrechter wachten met het tonen van de bij de vrije schop behorende gele of rode kaart tot de eerst
volgende onderbreking.
• Indien een speler een tegenstander op onreglementaire wijze een duidelijke scoringskans ontneemt en
de scheidsrechter kent een vrije schop toe, maar de tegenstander behoudt een duidelijke scoringskans door
de vrije schop snel te nemen, ontvangt de overtredende speler bij de eerstvolgende onderbreking een gele
kaart (alsof de voordeelregel wordt toegepast).
• De gele kaart voor het op ongepaste wijze vieren van een doelpunt (zoals het uittrekken van het shirt)
moet ook worden gegeven indien het doelpunt alsnog wordt afgekeurd.
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• Alle verbale overtredingen (schelden, beledigen, protesteren) worden bestraft met een indirecte vrije
schop.
• Het trappen van een voorwerp naar een tegenstander of scheidsrechter wordt op dezelfde manier bestraft
als het gooien van een voorwerp, dus met een directe vrije schop.
Regel 13: De vrije schoppen
• Nadat een indirecte vrije schop is genomen, mag de scheidsrechter zijn arm al omlaag doen wanneer
duidelijk is dat er niet direct uit de indirecte vrije schop gescoord wordt.
• Bij een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied hoeft de bal niet eerst het
strafschopgebied te verlaten voordat deze in het spel is. De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk
beweegt.
• Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied en op tenminste 9.15 meter afstand blijven totdat de
vrije schop is genomen (dus totdat de bal is getrapt en duidelijk beweegt).
• Bij een verdedigende muur van tenminste drie spelers, moeten alle aanvallers zich op tenminste één meter
van de muur bevinden totdat de vrije schop is genomen. Indien zij op het moment dat de vrije schop geno
men wordt toch te dicht bij de muur staan, wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop voor de verdedi
gende partij.
Regel 14: De strafschop
• Bij het nemen van een strafschop mag de keeper niet de doelpalen, de lat of de netten aanraken. Ook
mogen de doelpalen, de lat en de netten niet bewegen.
• Bij het nemen van een strafschop moet de keeper ten minste een deel van één voet op de doellijn hebben.
Hij mag niet achter de doellijn staan.
Regel 15: De inworp
• Bij het nemen van een inworp moeten tegenstanders zich op tenminste twee meter van de zijlijn bevinden,
ook als de nemer niet op de zijlijn staat.
Regel 16: De doelschop
• Bij doelschoppen hoeft de bal niet eerst het strafschopgebied te verlaten voordat de bal in het spel is. De
bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt.
• Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de doelschop is genomen (dus totdat
de bal is getrapt en duidelijk beweegt).
• Indien de doelschop snel wordt genomen en daardoor een of meer aanvallers geen tijd had om het
strafschopgebied te verlaten, laat de scheidsrechter het spel doorgaan.

10

Lezing Allard Lindhout
Het is het bestuur van de HSV ook voor het nieuwe seizoen weer gelukt om een goede spreker vast te leggen.
Op donderdag 14 november 2019 komt Allard Lindhout naar de HSV om een presentatie te verzorgen.
De presentatie begint om 20.30 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk. Noteer deze avond dus alvast in uw
agenda.

Even in het kort iets meer over de loopbaan van Allard.
Allard is de jongste voetbalscheidsrechter in de hoogste groep arbiters in de Eredivisie. Wat ooit voor Allard
begon als een droom is nu werkelijkheid geworden.Hij begon al op zijn 12e met het fluiten van jeugdwed
strijden. Op 1 oktober 2010 leidde hij zijn eerste wedstrijd tussen AGOVV en RBC Roosendaal. Twee clubs die
inmiddels al geen betaald voetbal meer bedrijven. Op 18 oktober 2015 leidde hij zijn eerste wedstrijd in de
eredivisie tussen Willem II en Groningen.
Daarnaast is Allard inmiddels ook al internationaal actief in Europa en op het moment dat ik dit stukje schrijf
is hij als 4e man actief bij de wedstrijd tussen Bate Borisov en SK Sarajevo in Wit Rusland, die onder leiding
staat van Kevin Blom die eerder onze gast was.
Het beloofd een interessante avond te worden waarop Allard zeker zal ingaan op de nieuwe spelregels, de
VAR en alles wat komt kijken bij de arbitrage. Vooral omdat Allard ook docent is voor de KNVB en maatschap
pelijk ook docent is op een PABO, is hij zeker in staat om er een interessante avond van te maken. Het bestuur
hoopt dan ook op een hoge opkomst van onze leden.
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Indien onbestelbaar:
Pijperplein 4, 2692 BG ‘s-Gravenzande

