Februari 2019

Journaal

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE HAAGSE
SCHEIDSRECHTERSVERENIGING.
Opgericht op 3 november 1932.

Aangesloten bij de
Centrale Organisatie van
Voetbalscheidsrechters

KOMKOM
EENSEENS
KIJKEN
KIJKEN
IN IN
ÉÉN ÉÉN
VAN VAN
ONZE
ONZE
FILIALEN.
FILIALEN.

TUINCENTRUM
TUINCENTRUM
HANENBURG
HANENB

TUINCENTRUM
TUINCENTRUM
HANENBURG
HANENBURG

Hanenburglaan
Hanenburglaan
264a 264a
Kiosk: Kiosk:
2565 HC
2565
Den
HCHaag
Den Haag
Julianaplein
Julianapl
tel.: 070
-Kon.
360
92 52
tel.:
07052
-Kon.
360
92 25

Hanenburglaan
Hanenburglaan
264a 264a
2565 HC
2565
Den
HCHaag
Den Haag
tel.: 070
- 360
92 52 92
tel.:
07052
- 360

TAPIJT
TAPIJT

VINYL
VINYL
eigenaars:
eigenaars:
ALLES
VOOR
UW
HUIS,
ALLES
VOOR
UW
HU

BEHANG
BEHANG

ALLES
ALLES
VOOR
VOOR
UWUW
HUIS,
HUIS,
TUIN
EN EN
BALKON
TUIN
BALKON

LAMELLEN
LAMELLEN

BESTELLINGEN
BESTELLINGEN
KUNNEN
KUNNEN
BEZORGD
BEZORGD
WORDEN
WORDEN

KOMKOM
EENSEENS
KIJKEN
IN IN
KIJKEN
ÉÉN ÉÉN
VAN VAN
ONZE
ONZE
FILIALEN.
FILIALEN.

GORDIJNEN
GORDIJNEN

zoals:zoals:
bestrating,
houtartikelen,
grondgrond
en
bestrating,
houtartikelen,
graszoden,
heesters,
vastevaste
planten,
graszoden,
heesters,
plan
JALOEZIEËN
JALOEZIEËN
kamerplanten
en snijbloemen,
kamerplanten
en snijbloemen,
GORDIJNSTOFFEN
GORDIJNSTOFFEN
bloembloembruidsbruidsen grafwerk,
en grafwerk,
tuinmeubels,
barbecues
en en
tuinmeubels,
barbecues
VLOERBEDEKKING
VLOERBEDEKKING
Hier
had
uw
advertentie
Hier
had
uw
advertent
gereedschap.
gereedschap.

VERFVERF

kunnen
kunnen
staan
staan

BESTELLINGEN
KUNNEN
BEZORGD
WORDE
BESTELLINGEN
KUNNEN
BEZORGD
W

Zegveldtstraat
1
Zegveldtstraat
1
2546 EA
DenEA
Haag
2546
Den Haag
Tel. 070Tel.
- 367
09 64 09
07064- 367
Tel. 070Tel.
- 329
89 61 89
07061- 329
Fax 070Fax
- 329
89 61 89
07061- 329

Zuiderparklaan
488
Zuiderparklaan
488
2574 GW
Den
Haag
2574
GW
Den Haag

KOMKOM
EENSEENS
KIJKEN
KIJKEN
IN IN

Driebergenstraat
295 - 305
Driebergenstraat
295 - 305
ÉÉN 2546
VAN
ONZE
FILIALEN.
ÉÉN
VAN
ONZE
FILIALEN.
BH
DenBH
Haag
2546
Den Haag

Kiosk: Kiosk:

Kiosk: Kiosk:

Kon. Julianaplein
25 a 25 a
Kon. Julianaplein
2273 BR
2273Voorburg
BR Voorburg
tel.: 070
- 387
86 62 86
tel.:
070 62
- 387

Kon. Julianaplein
25
Kon. Julianap
2273 BR
2273Voorburg
BR Voor
tel.: 070
- 387
86
tel.:
070 62
- 387

eigenaars:
eigenaars:
Henk en
Coby
Henk
en Verboom
Coby Verboom

eigenaars:
eigenaars:
Henk en
Coby
Henk
en Verboo
Coby

HierHier
hadhad
uw uw
advertentie
advertent
kunnen
staan
kunnen
staan

HierHier
hadhad
uw uw
advertentie
advertentie
kunnen
staan
kunnen
staan

2

Henk en
Coby
Henk
en Verboo
Coby V

TUIN
EN EN
BALKON
TUIN
BALKON

zoals:zoals:
bestrating,
houtartikelen,
grondgrond
en en
bestrating,
houtartikelen,
graszoden,
graszoden,
heesters,
heesters,
vastevaste
planten,
planten,
kamerplanten
en snijbloemen,
kamerplanten
en snijbloemen,
bloembloembruidsbruidsen grafwerk,
en grafwerk,
tuinmeubels,
barbecues
en en
tuinmeubels,
barbecues
gereedschap.
gereedschap.

6

2273 BR
2273Voorburg
BR Voor

Groen Groen
van Prinstererlaan
245
van Prinstererlaan
tel.:
070
tel.:
- 387
070
62
- 387
86 6
2555 HR
Den
Haag
2555
HR
Den
Haag
tel.: 070
tel.:
- 323
07072
- 323
07 72 07

Groen Groen
van Prinstererlaan
245 245
van Prinstererlaan
2555 HR
Den
2555
HRHaag
Den Haag
tel.: 070
tel.:
- 323
07072
- 323
07 72 07

6

6

6

Colofon

Van de Redactie

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

Beste mensen,

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
Hoofdredacteur
Jos Straver
redactiejournaal@hsv-denhaag.com
tel. 06-28209777

De bal rolt weer na de winterstop. De meeste profclubs
hebben overwintert in het buitenland. Veel amateur
clubs zijn ook op trainingskamp geweest in het bui
tenland of gewoon in Nederland.
In de vaderlandse competitie hebben we ook de
klassieker Feijenoord-Ajax gehad. Deze werd overdui
delijk gewonnen door Feijenoord met 6-2.
Dit was een behoorlijke domper voor Ajax in de race
om het kampioenschap van Nederland.
In januari hadden we een fantastische gastspreker in
de persoon van Jeroen Manschot. Verder op in het
journaal ziet u een verslag van deze avond.
Ik wens u allen een fijne en vooral sportieve 2e helft
van de competitie.
Uw hoofdredacteur
Jos Straver

Datum inleveren kopij: uiterlijk 15 maart 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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Nieuwjaars speech voorzitter HSV
Welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Haagse Scheidsrechters Vereniging.
Een bijzonder welkom aan onze Ere voorzitter, ereleden, leden van verdiensten, gasten en genodigden.
Een nieuwjaarstoespraak is een moment om terug te blikken maar ook om naar de toekomst te kijken.

Het jaar 2018 bracht de HSV veel, vaak in positieve, maar soms ook in minder positieve zin.
Eerst maar de minder positieve zaken; en dan bedoel ik zaken die voor verbetering in aanmerking komen,
dan hebben we dat maar gelijk gehad.
Het bestuur deed veel moeite om aan het begin van het voetbalseizoen 2018-2019 een mooie aftrap te re
gelen met een gastspreker van naam. Helaas werkte de realiteit van het leven niet altijd mee en moesten
we ondanks vele pogingen op het laatste moment dit doel los laten. In oktober 2018 deden we opnieuw een
poging die strandde. Dit alles vanwege het feit dat de beoogde spreker opnieuw om gezondheidsredenen
moest afzeggen. Gelukkig hebben al onze inspanningen er toch toe geleid dat we komende week een goede
gastspreker hebben gevonden in de persoon van Jeroen Manschot. Hiermee zijn de inspanningen van uw
bestuur toch beloond.
Het bezoek van de leden aan de clubavonden, waarop er geen kaarten of spelregeluurtje is gepland, is nog
steeds matig. Waar blijft u op die avonden? Laat ons weten wat u mist op die avonden en wij gaan kijken of
we dat kunnen organiseren. Nu is het vaak zo dat wij op deze avonden slechts een kleine groep vaste be
zoekers binnen mogen verwelkomen.
Voor het journaal verloren we per januari 2019 “Free Kick Sport” als sponsor. Hierdoor komt het voortbestaan
van de papieren functie van het “Journaal” opnieuw onder druk te staan. Wie van u kan ons nieuwe adver
teerders aanbrengen om dit probleem in 2019 op te lossen?
Daarbij bereikte ons vlak voor de jaarwisseling het bericht dat we in 2019 op zoek moeten naar een nieuwe
redacteur voor het Journaal. Onze huidige redacteur Jos Straver heeft aangegeven eind 2019 zijn taak neer
te leggen.
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Er staan ons dus nog steeds wel een aantal uitdagingen te wachten in 2019
Maar dan nu ook de positieve zaken. Gelukkig gaan we ook de goede kant op met de HSV. Het voorjaar van
2018 liet een levendige HSV zien. We waren zowel gastheer voor de thema-avonden als voor een SOIII oplei
ding van de KNVB. Dat leverde naast financieel gewin ook enkele nieuwe leden op.
We hebben invulling gegeven aan het verzoek van de COVS om de district spelregelwedstrijden te organi
seren. De winst van de wedstrijd ging hierbij, zoals inmiddels bijna traditie, naar de RSV. Toch hebben wij als
HSV ook goed gepresteerd op dat gebied. Eén van de leden van onze HSV spelregelcommissie kwam dicht
bij de winst bij de Batlle of the Referees in die werd georganiseerd door het district Gouda. In 2019 wordt die
prijs weer voor de HSV
In april won het HSV- 7 tegen 7 voetbalteam de districtsbeker in Rotterdam. Vervolgens werd in juni deelge
nomen aan de landelijke kampioenschap 7 tegen 7 in Eindhoven. Daar konden we helaas geen potten
breken maar een goede teamspirit liet zien waar de HSV voor staat.
In april van het afgelopen jaar was auteur Rob Siekman onze gast. Hij bracht zijn boek “De Voetbalspelregels”
onder de aandacht. In een open discussie over de toepassing en de ontwikkelingen van de spelregels werd
het een interessante avond voor de aanwezige leden en gasten.
De reguliere onderwerpen zoals het kaarten op de eerste donderdag van de maand en de spelregelavonden
op de laatste donderdag van de maand konden rekenen op een vast aantal bezoekers. Ook in 2019 gaan
we hier weer mee door.
Dit najaar gaf Remy Vooijs aan een bestuursfunctie te willen vervullen. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij
mee. Het bestuur zal hem in de komende ALV aan u voordragen om toe te treden tot het bestuur.
In 2019 zal het initiatief worden genomen door RVC Celeritas om een gesprek te organiseren tussen de
Haagse voetbalverengingen en de HSV. Doel is om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken om te komen
tot een betere samenwerking. Dit kan de HSV meer gezicht geven in de Haagse regio; Een prima initiatief dat
we als HSV uiteraard onderschrijven.
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Vanuit de COVS is er een plan gelanceerd waarbij de leden van een COVS-vereniging tijdens wedstrijden
door eigen leden van hun club kunnen worden bezocht in de rol van coach. Ik heb dit in de afgelopen
maanden regelmatig gedaan en kan u vertellen dat dit vooral door onze nieuwe leden als heel positief wordt
ervaren. Ik daag u dan ook uit om mijn initiatief hierin te volgen.
Ook bij de barbezetting hebben we in 2019 nog steeds extra handjes nodig. We zijn op zoek naar mensen
die één maal in de zes weken eens een bardienst willen draaien. Vele handjes maken licht werk. Niemand
hoeft alle dagen of weken inzet te leveren maar niets doen lijkt me ook geen goed idee. Net als in de toespraak
voor 2018 hebben we u nodig om de HSV bloeiend te krijgen en te houden.

Ik wens iedereen een mooi, gezond en sportief 2019.
Daarop wil ik met u het glas heffen op onze mooie HSV.
Cor Vogelesang,
Voorzitter HSV
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Van het secretariaat
AGENDA
7 februari 2019
21 februari 2019
28 februari 2019
7 maart 2019
21 maart 2019
28 maart 2019
4 april 2019
12 april 2019

HSV kaarten + Thema avond KNVB.
Thema avond KNVB.
Spelregeluurtje na de training.
HSV kaarten.
Thema avond KNVB.
Spelregeluurtje na de training.
HSV kaarten
Algemene Leden Vergadering.

Voor meer info: zie onze website www.hsv-denhaag.com en Facebook
Van de bestuurstafel
De belangstelling voor de nieuwjaarsreceptie op 3 januari was matig te noemen; ondanks een gloedvolle
speech van onze voorzitter, waarin hij alle leden opriep om actief te worden binnen onze HSV. Het bestuur
kan niet alles zelf blijven doen. Wel lekker makkelijk voor de leden, maar hier moet snel verandering in komen!
Meld U aan bij 1 van onze 4 bestuursleden.
Ondersteund door alle bestuursleden van de HSV hebben Remy Voois en Willem van der Linden er alles aan
gedaan om zoveel mogelijk mensen uit de “scheidsrechterswereld” binnen te lokken in ons clubgebouw aan
de Alberdastraat voor de lezing van Jeroen Manschot op 10 januari 2019. Dat is goed gelukt en hiervoor is
de HSV veel dank verschuldigd aan deze kanjers. Ondanks een griepje was ik er zelf ook bij en het was m.i.
een enerverende avond, waarover elders in dit Journaal en ook op facebook en via onze website veel meer
te lezen en te zien valt.
Op 22 november was de laatste bestuursvergadering van 2018.
Hieronder de belangrijkste zaken, die daar besproken zijn.
Commissie werving en behoud.
•
6 thema bijeenkomstenavonden van de KNVB in ons clubgebouw begin 2019
Redactiecommissie.
•
Jos Straver stopt per 1 januari 2020 als redacteur van het Journaal. Bestuur op zoek naar een opvolger
voor hem in 2019 of andere invulling hiervan.
Wegens vakantie van Jos dient de kopij voor het Jaarverslag van 2018 een maand eerder naar de secreta
ris gemaild te worden. Dat houdt in VOOR 1 maart 2019 alles binnen. Het bovenstaande geldt ook voor de
kopij voor het Journaal van April 2019. Houdt hier allemaal ernstig rekening mee s.v.p. !!
Activiteitencommissie
•
7tegen7 regionaal in Rotterdam in april; landelijke finales in juni in Enschede
•
De spelregelwedstrijden zijn eerst ook regionaal en daarna de finales in Enschede
Werkgroep ontspanning.
•
Iedere eerste donderdag van de maand is er weer kaarten in het clubgebouw
Barcommissie
•
Het barschema is klaar tot 1 juli 2019, maar er zijn nog wat lege plekken. Meld U aan bij
1 van onze 4 bestuursleden. Zij zullen U graag begeleiden als nieuwe barmedewerker.
Werkgroep training.
•
Ook in 2019 weer trainen op dinsdag en donderdag bij de Turnhal. Aanvang 20.00 uur.
Werkgroep spelregels.
•
Vanaf 31 januari 2019 gaan Jan en Remy de draad weer oppakken voor de maandelijkse spelregeluur
tjes. Als vanouds op de laatste donderdag van elke maand na de training in het clubgebouw, behalve in
de zomermaanden. Dat is leerzaam en leuk. Komt allen !
Peter den Breejen, secretaris HSV
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Geen heden zonder verleden
Deel 11

Nieuwjaarsreceptie 03 januari 1985. Van links naar rechts:
Calvin Corion, Gerard van Oostrom, Jan van Ockenburg, Dick Mannak, Henk Boerman, Joop van der Ham,
Paul Guliger, Theo Boutens, Kees Wenneker, Kees Swaanenburg en Wim van den Berg, het 11-koppige bestuur
van de H.S.V.
Op 25 januari 1985 was de Medewerkersavond en traden o.m. op De Andrewsisters, die gestalte kregen met
een geweldige playbackshow door Henk Boerman, Paul Guliger en Kees Wenneker. Ook was er een optreden
van een buikdanseres en uiteraard een prima verzorging.
Op 2 februari vierden we Carnaval en was de COVS Breda onze gast. De foto’s die we niet allemaal kunnen
plaatsen helaas, tonen o.m. een Pierrot (Jolanda v.d. Berg), een Kapitein (Calvin Corion), een clown (Aad
Beijersbergen) en een boer (Piet Meijer). Breda was in uniforme boerenkielen met witte sjaaltjes.
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Op 14 februari was de finale van de juniorenspelregels weer bij ons.
27 februari sprak ik uitvoerig met Erik Winkster, die een stuk in de toenmalige HC publiceerde over de verbe
terde scheidsrechtersopleiding. Tot dan waren er 10 lesavonden. Nu gaat de opleiding in 4 fasen met o.a.
praktijkwedstrijden.
Een uitdagingswedstrijd op spelregelgebied werd gehouden op 22 maart met en tegen de jeugdteams van
SV ’35, RKDEO, Maasdijk en Die Haghe. Onder toeziend oog van de jury, bestaande uit o.a. Cees Bakker,
Charles Corver, John Blankenstein, Joop de Wit en Hans Melser (ik mocht voorzitter zijn), won het team van
de HSV. Van Maasdijk ontvingen we als HSV-ers elk een gipsen scheidsrechters-beeldje.
In het Voetbal-Westtoernooi in april 1985, moesten onze leden 3 wedstrijden staken!
16 april hielden we onze ALV, waarin Dick Mannak aftrad, Kees Wenneker secretaris werd en door het tus
sentijdse aftreden van Cees Swaanenburg kwam Rob de Wit ons versterken. Annie van er Ham werd onze
vaste notuliste.
Zaterdag 01 juni 1985 hielden we een afscheidsreceptie voor Wim Vlak, die door Piet Vink onderscheiden
werd en van de KNVB een schrijfmachine kreeg.
De bar in onze kantine aan de IJzerwerf moest worden vernieuwd en dat werd ter hand genomen door Casper
Oudshoorn, Henk van Ballegooijen, Gerard van Oostrom en Paul Guliger.
Een geplande bijeenkomst met leden en aanhang op 31.12.85 ging niet door. De paar die het wel een leuk
idee vonden, waren bij ons thuis te gast. Dat werd wel 04.00 uur…….
Al met al een redelijk “normaal” jaar voor de H.S.V.
1986 werd wel wat anders, maar dat kunt u lezen in deel 12.
Wim van den Berg
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Jeroen Manschot te gast bij de HSV

“Ik ben heel blij met de VAR”, zegt Jeroen Manschot
tijdens zijn presentatie bij de Haagse Scheidsrechters
Vereniging. “Maar het geeft wel een heel andere di
mensie aan het spel.” Tijdens deze interactieve avond
neemt Manschot de aanwezigen mee langs de VARresultaten die eerder die dag in Zeist zijn besproken.
Bovendien kijken we mee met de beelden uit zijn
eigen wedstrijden, inclusief de communicatie via de
headset.
In Nederland zijn 153 wedstrijden gespeeld, waarbij
51 keer is ingegrepen (5x ten onrechte) door de VAR
en waarbij de scheids zijn beslissing heeft veranderd.
Uit de cijfers blijkt dat dit seizoen veel meer directe
rode kaarten worden gegeven. De VAR greep in bij
17 rode-kaart-situaties (niet gegeven, maar moest
wel; en andersom). In 2017-2018 gaven de arbiters
zeven directe rode kaarten tot aan de winterstop.
Manschot benadrukt dat ze niet voorzichtiger zijn
gaan fluiten. “We laten het niet aan de VAR”, zegt hij.
“In 2018-2019 lopen we meer, dat blijkt ook uit onze
hartslagmeters. We willen niet dat er wordt ingegre
pen.”
Beoordeling duels: de juiste positie vinden
Jeroen Manschot laat diverse beelden uit zijn eigen
wedstrijden zien. Hij begint met een tackle tijdens
Excelsior – Utrecht. Zie je beelden vanuit de camera
bij de middenlijn dan denk je: bal gespeeld. Je hoort
de vierde man ook zeggen via de headset dat het
een prima duel is. Zie je de beelden vanuit een ande
re hoek, dan denkt de zaal er anders over. “En dat
geeft precies aan dat alles draait om de juiste positie”,
benadrukt Manschot. “Je moet je er als scheids be
wust van zijn dat je op de goede plek staat”.
Meerder aanwezigen zouden zelfs een rode kaart
willen zien voor deze tackle, terwijl Manschot een gele
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kaart toont. Hij geeft aan dat de richtlijn in Zeist en bij
de Uefa is dat wanneer voet op voet wordt geraakt,
je als scheids een gele kaart toont. Zijn de noppen
zichtbaar of is het been van de grond, dan wordt de
intensiteit hoger en breng je de gezondheid van de
tegenstander in gevaar.
Zorg dat je alert bent
Op basis van de clips laat Manschot een paar mo
menten of plekken zien wanneer je extra alert moet
zijn als scheidsrechter:
•
Als een speler de bal verliest. Die gaat hem
proberen terug te veroveren en zal daar alles voor
doen.
•
Een stuiterende bal. De kans is groot dat de
benen omhoog gaan en misschien de noppen
vooruit. “Roep ‘kijk uit’, wees pro-actief richting spe
lers”.
•
De blessuretijd. Teams proberen nog de winst
eruit te slepen, ze zetten nog even extra aan en gaan
duels feller aan. Zelf moet je niet al aan die warme
douche denken, want dan verlies je juist de focus als
het spannend wordt.
•
Voor de dug-out. De bank jut de spelers nog
even extra op, spelers willen zich bewijzen voor hun
coaches. Manschot geeft aan dat statistisch gezien
de meeste gele kaarten voor de bank worden ge
toond.
•
Spelers die voor de keepers langs springen.
Buitenspel is niet alleen van de assistent-scheidsrech
ter. Manschot laat beelden zien van een wedstrijd van
Kuipers. Kijk mee via http://bit.ly/weghorst Voor de
ASR is niet te zien of Weghorst het zicht van de keeper
blokkeert. “Als scheids moet je dus ook alert zijn in
buitenspelsituaties en dan nog is het niet altijd te zien.”

Een overdenking over veranderende tijden
In één van de oude bladen las ik het commentaar van een toen zeer vooraanstaand persoon in de wereld
van de voetbalscheidsrechters. In het kort kwam het erop neer dat alle door de KNVB georganiseerde
wedstrijden een door de KNVB aangestelde en opgeleidde scheidsrechter als leidsman moesten hebben.
In een gesprek met onze ere voorzitter kwam ter sprake dat we in de jaren ‘60 bij de HSV meer dan 800 leden
hadden waarvan het merendeel actief was.
Hoe anders ziet de wereld er nu uit?
De HSV heeft al lang geen 800 leden meer en nóg zijn we één van grootste COVS-verenigingen van het land.
Ook landelijk is het aantal bondsscheidsrechters allang niet meer in die grote getallen aanwezig. Wedstrijden,
welke onder de vlag van de KNVB worden gespeeld, worden veelal bezet door een clubscheidsrechter. “Niets
mis mee”; zeg je, maar hoe staat het dan met de opleiding van de clubscheidsrechter?
Ik ben ooit mijn scheidsrechtersloopbaan begonnen na het volgen van een opleiding in het bondsgebouw
aan de IJzerwerf. Na een paar oefenwedstrijden werd ik als KNVB-scheidsrechter zelfstandig “de wei” inge
stuurd. Coaching, begeleiding, enz. kreeg je niet, tenzij ‘één van leden van de HSV je op sleeptouw nam.
Ook toen kwam je er wel of niet. Geluk heb je een beetje nodig.
Ik weet dat men een opleiding kan volgen bij de KNVB om vervolgens met een certificaat als clubscheids
rechter een wedstrijd bij de eigen vereniging te mogen leiden. Maar om een dergelijke opleiding te kunnen
volgen, moeten er in jouw omgeving minimaal 14 tot 18 deelnemers zijn die bereid zijn die opleiding te volgen.
En als die er niet zijn? Daar sta je dan met je beste voornemen de nobele hobby van scheidsrechter te willen
uitvoeren. Gevolg is dat de vereniging waarvan je lid bent met een beetje geluk in eigen beheer een soort
van “coaching on the job”geven.
Na enige tijd mag je dan wedstrijden leiden binnen de eigen club. Wat mij betreft een pleister op de zere
wond als je ziet wat we van scheidsrechters, maar ook andere officials, verwachten.
Zo bereikte ons vorig jaar de vraag van één van deze niet-opgeleide clubscheidsrechters
”Hoe kan ik worden opgeleid tot clubscheidsrechter door de KNVB of door de HSV?” Voordat hij aan de HSV
de vraag stelde, had hij al een aantal teleurstellingen achter de rug. Helaas voor hem biedt de HSV deze
opleiding niet aan.
De site van de KNVB is voor iemand in een kleine vereniging niet hoopgevend, zowel in het aantal deelnemers
als in de kosten voor de vereniging.
Wordt het niet eens tijd dat alle betrokkenen eens gaan nadenken hoe we dit zodanig kunnen aanvliegen
dat een kans ontstaat zodat ook iemand van een kleine club aan de opleiding kan deelnemen.
In 2018 heb ik een gesprek gehad met de voorzitter van de RVC- Celeritas. Hij wilde een gesprek organiseren
met diverse verenigingen uit onze regio in samenspraak met de HSV. Dan komt deze vraag wat mij betreft
op de agenda.
Ook de Haagse politiek vindt het van belang aandacht te geven aan clubscheidsrechter.
In mei 2018 werd Rene Vis van de SVV uitgeroepen tot clubscheidsrechter van het Jaar 2018. De verkiezing
wordt jaarlijks georganiseerd door het CDA. Vanuit het bericht op het internet: ”Wij geloven dat elke
scheidsrechter een winnaar is en wij willen met deze verkiezing graag onze waardering tonen voor alle vrij
willigers bij Haagse sportverenigingen”
Tijden veranderen waardoor ook de behoefte van mensen verandert. Ik zie hierin een mooie uitdaging voor
de HSV. De vraag, die voorligt is: Hoe kunnen wij als HSV hier een rol gaan spelen? Heeft u het antwoord al?
Cor Vogelesang
Voorzitter
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