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Groen van Prinstererlaan 245
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tel.: 070 - 323 72 07

ALLES VOOR UW HUIS,
TUIN EN BALKON

zoals: bestrating, houtartikelen, grond en

graszoden, heesters, vaste planten,

kamerplanten en snijbloemen,

bloem- bruids- en grafwerk,

tuinmeubels, barbecues en

gereedschap.

BESTELLINGEN KUNNEN BEZORGD WORDEN

KOM EENS KIJKEN IN
ÉÉN VAN ONZE FILIALEN.

TUINCENTRUM HANENBURG

Kiosk:

Kon. Julianaplein 25a

2273 BR Voorburg
tel.: 070 - 387 62 86

eigenaars:
Henk en Coby Verboom

Hier had uw advertentie 
kunnen staan

ACCOUNTANTS en BELASTINGADVISEURS

POSTHUMUS & DE WINTER

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

en BEDRIJFSADVIEZEN

voor het

MIDDEN- en KLEINBEDRIJF

Zwartelaan 22
2271 BR Voorburg
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J. Macco
Gezandstraald Glas- en Spiegelbewerking.

Gespecialiseerd in:
Jugendstil en Art-Deco Decoratie
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David Blesstraat 44, 2526 BK Den Haag

Tel/Fax: 070 - 380 09 13 Mobiel: 06 29395422
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Colofon
Voorzitter
Cor Vogelesang                                         
voorzitter@hsv-denhaag.com                             
tel. 070-3554164                                                  
 
Secretaris
Peter den Breejen     
secretaris@hsv-denhaag.com
tel. 0174-632818
 
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
 
Datum inleveren kopij: uiterlijk 15 mei 2018
 
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 

Van de redactie
Beste mensen,
 
De Olympische Winterspelen zijn weer ten einde. Wij
als klein landje hebben daar weer een prachtig
aantal medailles gehaald.
 
Koning Winter heeft de laatste weken ook het voetbal
in zijn greep gehouden, het werd meerdere malen
afgelast.
 
Als alles verloopt zoals het moet verlopen dan zitten
we nu in de lente en staan de Paasdagen voor de
deur.
 
De redactie wenst u allen heel fijne Paasdagen en
veel lees plezier met het Journaal.
 
Op vrijdag 13 april 2018, aanvang 20.00 uur, is de
Jaarvegadering van de HSV.
 
Uw hoofdredacteur
Jos Straver
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Van Uw Voorzitter
Beste leden,
 
Nu de Algemene Leden Vergadering nabij komt, zie ik de druk op de bestuursleden toenemen. Hebben we
alle “bordjes” straks goed in de lucht?
 
Het jaarverslag vraagt van de secretaris inzet om te zorgen dat van de verschillende commissies een bijdra
ge wordt geleverd.
 
Ieder bestuurslid neemt hierin zijn verantwoording. Gelukkig meldt Jo Sandee de gevraagde informatie over
jubilarissen welke tijdens de komende ALV in het zonnetje gezet moeten worden. Een prima gewoonte, die
we er zeker inhouden.
 
Tijdens de afgelopen bestuursvergaderingen hebben we steeds gekeken naar hoe we de kosten kunnen
drukken zonder dat we de leden onrecht aan doen. Uiteindelijk hebben we besloten dat het jaarverslag alleen
digitaal zal worden verspreid.
 
Het vraagt van ons alle aandacht dit goed te doen. Daarin heb ik ook alle vertrouwen.
Ik hoop u dan ook op vrijdag 13 april 2018 te mogen begroeten op de ALV.
 
Heeft u geen computer en kunt u daarom niet bij het jaarverslag en de daarbij behorende stukken? Als u dit
aangeeft bij onze secretaris Peter den Breejen, zal hij zorgen dat u de stukken alsnog krijgt toegestuurd.
 
Naast de voorbereiding voor de ALV gaat ook het gewone clubleven door. Tot ons grote genoegen zijn we
de komende weken gastheer voor zowel een SOIII-opleiding als de Themadagen van de KNVB. Ook dit vraagt
van de bestuursleden inzet. We doen dit met veel plezier.
 
Ook buiten de HSV zien we dat de HSV weer in beeld komt. De agenda staat dit voorjaar vol van de activi
teiten. De buitenwereld weet de HSV weer te vinden. Maar kennelijk  weten velen van u niet welke (nieuwe)
activiteiten worden georganiseerd.
 
Uw hulp en aanwezigheid bij deze activiteiten is echter noodzakelijk om de weg, die we zijn ingeslagen, te
kunnen volhouden. Op de site staat de agenda voor de komende maanden zoals die tot nu toe bekend is.
Het is een levend stuk en het bestuur staat open voor vragen en suggesties.
Dat betekent dat er ruimte moet zijn om zaken of data te veranderen of te verschuiven als we daarmee
meerdere doelen kunnen dienen.
 
In het verleden hoorde ik veel leden klagen dat het bestuur niet voldoende zichtbaar was. Er is nu altijd een
bestuurslid van dienst aanwezig. Als voorzitter vind ik dat een bestuurslid van dienst vóor de bar in plaats van
achter de bar hoort te zijn, zodat het bestuurslid met de aanwezige leden kan praten of hun mening over
zaken horen. Dit is goed voor de informatie- stromen naar beide kanten.
 
We zoeken nog steeds medewerkers voor de bar. Misschien zeg je wel: “Ik wil best een keer komen helpen,
maar ik wil niet vast inroosteren.” Als op de agenda een bestuurslid van dienst ook als barmedewerker staat
vermeld, kan hij dus niet vóor de bar aanwezig zijn. Geef u dan op om zijn plaats achter de bar in te nemen.
 
De HSV kan de ingeslagen weg volhouden als iedereen daarin een bijdrage wil leveren.
 
Samen moeten we er weer een bloeiende actieve club van kunnen maken.
 
Graag tot ziens bij een van de komende activiteiten.
 
Cor Vogelesang
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Van het secretariaat

29 maart 2018 Paaskaarten en Spelregeluurtje
  5 april 2018 KNVB SO3 Cursus
12 april 2018 Lezing "De Voetbalspelregels"na de training om 21.00 uur
13 april 2018 HSV Algemene Leden Vergadering in het Clubgebouw, aanvang 20.00 uur
19 april 2018 Districtsfinale Spelregels bij de HSV
26 april 2018 Spelregeluurtje
  3 mei 2018 Kaarten en KNVB SO3 Cursus
10 mei 2018 Clubgebouw gesloten i.v.m. Hemelvaartdag

 
AGENDA

 
Voor meer info: zie onze website www.hsv-denhaag.com en Facebook.
 
Van de bestuurstafel
Druk bezig met alle voorbereidingen voor de ALV op 13 april a.s.
Evenals vorig jaar krijgen de email-verzenders van het Journaal de jaarverslagen per email rond 25 maart 2018.
De postverzenders kunnen de jaarverslagen bij mij aanvragen. Dat kan tijdens de clubavonden of op mijn
telefoonnummer 06-28599054.
De financiële stukken zijn uitsluitend op aanvraag via mij verkrijgbaar.
Het bovenstaande is vooral gedaan om kosten te besparen.
         
Commissie werving en behoud.
We doen ons best om nieuwe leden te verkrijgen bij de cursus SO3.
Hopelijk gaat dat zijn vruchten afwerpen.
 
Redactiecommissie
Het Journaal van april komt wat eerder. Dat is bij iedereen bekend.
Oorzaak hiervan is de ALV van 13 april. Ook dat gaat via Editoo.
 
Activiteitencommissie
Zie hiervoor bovenstaande agenda.
Werkgroep ontspanning.
Het Paaskaarten is op 29 maart; 5 april is na Pasen en dat is niet leuk.
Er zijn ook weer plannen om eind 2018 weer samen met RAS te kaarten
 
Barcommissie
Het rooster is nu helemaal bemand tot en met 1 juli 2018, waarvoor dank.
 
Werkgroep training
De belangstelling loopt wat terug. Vooral veroorzaakt door bekerwedstrijden en door de Haaglanden en
Westland Cup.
 
Werkgroep spelregels
De spelregeluurtjes zijn leuk en gevarieerd en worden redelijk tot goed bezocht.
Er is goede interactie tussen Remy en Jan en de toehoorders.
Ook zijn er plannen van Jan en Remy om de districtsfinale op 19 april te organiseren in ons clubgebouw. Dat
wordt kort dag, maar gaat vast lukken met wat meer ondersteuning van onze leden.
Op 23 juni 2018 is de landelijke spelregelfinale. Hopelijk gaan wij ons hiervoor plaatsen.
 
 
Peter den Breejen, secretariaat HSV
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Jaarvergadering HSV op 13 april 2018
 
Geachte leden en donateurs,
 
Namens het bestuur wordt U van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de
 
85e ALGEMENE LEDENVERGADERING
 
Deze zal worden gehouden op
 
            datum            :           vrijdag 13 april 2018
            aanvang        :           20.00 uur
            locatie            :           clubgebouw HSV / RAS, Albardastraat 15, 2555 XP Den Haag
 
AGENDA
 
01.  Opening.
 
02.  Mededelingen en ingekomen correspondentie.
 
03.  Verslag van de 84e Algemene Ledenvergadering gehouden op 7 april 2017.
 
04.  Jaarverslag van de secretaris en van de diverse commissies en werkgroepen.
 
05.  Jaarverslag van de penningmeester.
 
06.  Verslag van de financiële commissie.
 
07.  Begroting en resultaten 2018 en de begroting 2019.
 
08.  Vaststelling contributie 2019.
       Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019 te verhogen met € 2,50. Hiervoor is echter toestemming
       nodig van de ALV. Dit wordt toegelicht door de penningmeester. 
 
            De huidige contributiebedragen zijn:
            •          € 65,00 voor actieve leden
            •          € 45,00 voor niet actieve leden
            •          € 35,00 voor leden t/m 17 jaar
            •          € 35,00 voor leden en donateurs van 65 jaar en ouder
            •          € 45,00 als minimale bijdrage voor donateurs
            •          € 35,00 voor gezinsdonateurs.
 
09.  Bijzondere aangelegenheden met betrekking tot leden.
 
10.  Samenwerking met RAS:
            •          Algemeen
            •          Trainingsfaciliteiten.
 
11. Bestuursverkiezing.
      Omdat het huidige bestuur pas 1 jaar in functie is, is er niemand voornemens om af te treden.
      De secretaris zal voor de volgende ALV een schema van aftreding maken.
 
12.  Financiële commissie.
       De commissie bestaat uit de heren Jan van Adrichem en Wouter van Bree.
       Zij hebben het financiële reilen en zeilen van de HSV gecontroleerd en hun bevindingen staan op papier
       en worden voorgelezen. De heer Van Bree is statutair aftredend.
       Vanuit de leden dient er nog 1 nieuw lid benoemd te worden om deze commissie weer op sterkte te
       krijgen. Aanmelden bij de secretaris.
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13.  Benoeming commissie- en werkgroepleden.
       Het bestuur vraagt de Vergadering mandaat om commissie- en werkgroepleden lopende het
       verenigingsjaar te mogen benoemen.
 
14.  Rondvraag.
 
15.  Sluiting.
 
Het volledige Jaarverslag en/of de Financiële stukken zijn opvraagbaar bij de secretaris vanaf 25 maart 2018.
 
Cor Vogelesang, voorzitter                                      maart 2018                               Peter den Breejen, secretaris

De Savornin Lohmanplein 45a, 2566 AE Den Haag

Telefoon 070-3636323
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Column
Voorbeeldfunctie….
Op de eerste zaterdag in maart was het weer zover. Het onvervalste ‘avondje NAC’ werd echt een heet
avondje, maar dan vooral voor NAC-trainer Stijn Vreven.
 
In het toch al min of meer beladen thuisduel tegen Feyenoord was het al binnen vijf minuten ‘bingo’ en ging
de flamboyante trainer volledig door het lint na een, vooral voor hem, volledig verkeerde beslissing van ar
biter Bas Nijhuis. Die heel gedecideerd de NAC-trainer naar de tribune verwees en zodoende royaal de tijd
kreeg om over zijn optreden na te denken.
 
Want het was tijdens deze jaargang van de vaderlandse voetbalcompetitie niet de eerste keer dat Vreven
volledig door het lint ging. Dit was zijn derde ‘misstap’ met voor hem de nodige consequenties. Zijn laatste
‘optreden’ kostte hem een schorsing van drie duels.
 
Berouw komt na de zonde, zegt het spreekwoord. Nou ja, berouw? Berouw komt naar mijn opvattingen niet
in het woordenboek van Vreven voor. In zijn toelichting op het gebeurde kruipt hij vrijwel direct in de slacht
offerrol en speelt met veel elan de vermeende onschuld.
 
Acteur Vreven voelt zich, gelet op zijn uitlatingen, prima thuis als de Calimero van de Nederlandse voetbal
velden. ‘Zij zijn groot en ik ben klein, en dat is niet eerlijk, oh nee…’
 
In zijn toelichting op het ‘akkefietje’ kwam vooral het woord ‘passie’ veel, misschien wel teveel, aan de orde.
Een bevlogen coach die zijn team door dik en dun onvoorwaardelijk steunt. Tot zover niks mis mee. Trainer
en groep dienen een onverbrekelijke eenheid te vormen en dat is bij NAC ongetwijfeld het geval.
 
Toch dient met name de trainer, dus ook Stijn Vreven, zich terdege bewust te zijn van zijn gigantische voor
beeldfunctie voor de achterban van zijn vereniging maar zeker ook voor al die voetbalfanaten die wekelijks
het voetbal live of via de beeldbuis ‘verslinden’.
 
Stijn Vreven ging dit seizoen al drie keer behoorlijk in de fout en werd daar terecht voor bestraft.
 
Is daarmee de affaire afgelopen? In directe zin wel maar indirect werkt een dergelijke gebeurtenis veel langer
door dan voetbalaanhangers vaak vermoeden.
 
Met name supporters zijn gevoelig voor dergelijke sentimenten. Je mag het toeval noemen, maar in dat
zelfde weekend was, tijdens het Jupiler League duel G.A. Eagles-De Graafschap, het gedrag van een aantal
supporters (nou ja, supporters…) bepaald niet vlekkeloos te noemen. De beelden spraken voor zich en
ontsierden de oostelijke derby in ernstige mate.
 
En wat dacht u van de gebeurtenissen in Tilburg waar supporters van Willem II het vertrek van trainer Edwin
van de Looi ‘eisten’. De trainer was, gelet op de ontstane situatie, van mening dat er voor hem geen sprake
meer was van een werkbare situatie en trok zijn conclusies door vroegtijdig afscheid te nemen van de ere
divisionist.
 
Is zwichten voor, zoals Frans Adelaar het uitdrukte, een dergelijk stelletje randdebielen de ultieme oplossing
in een dergelijke situatie? Trainer Van de Looi wachtte een mogelijke escalatie van het conflict niet af en koos
voor een veilige oplossing door te vertrekken. Een intrieste realiteit die zeker de schoonheidsprijs niet verdient.
 
Dergelijke incidenten zijn in de meeste gevallen uitingen van onvrede die een uitweg zoeken. De sport is ook
hier vaak een afspiegeling van het maatschappelijk gebeuren waar stakingen en demonstraties hun basis
vinden in maatschappelijke onvrede.
 
Laat de sportwereld zich realiseren dat met name de achterban steeds blijk geeft behoefte hebben aan
idolen en de voorbeeldfunctie van groot belang is om die achterban tevreden te stellen.
 
Laat ook Stijn Vreven zich daarvan bewust zijn wanneer hij, na zijn schorsing, weer plaatsneemt op de bank
in de dug out…
 
Insider.
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De ALV was op 11 mei 1981. Gerard van Oostrom en ik werden Lid van Verdienste en we gaven bij zijn afscheid
Jan Kouer de Dikke Van Dalen als cadeau. Jan was een echte kanjer! Helaas overleed Jan op 12 augustus
1981.

Geen heden zonder verleden
 
Deel 5
Bij de vv Scheveningen was de gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie met de HVB op maandagavond 12 janua
ri 1981, waar Harry Jongbloed en ik de goegemeente toespraken. HVV-er in hart en nieren Harry is qua leiding
geven aan een vergadering altijd een groot en goed voorbeeld geweest voor mij, vanwege zijn humoristische
spreekstijl. Hij wist altijd goed te relativeren. Harry is van 21.06.1923, is lid van de Vereniging van Gedecoreer
den ik heb nog altijd contact met hem.
 
Op 13 februari 1981 was de finale van de spelregelwedstrijden voor de jeugd bij ADO en op 18 februari 1981
ontvingen wij de Strafdelegatie van de KNVB in ons clubgebouw, terwijl op 6 maart 1981 weer Carnaval werd
gevierd, nu o.l.v. Prins Roelof I (Roel Jansen) en met het orkest Sweetwood Dixie Stompers.

Wim van den Berg (voorz.)  Jan Kouer  en  Kees Swaanenburg (vice-voorz.)
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Tijdens deze vergadering sprak ook Harry Jongbloed ons aller Joop van der Ham toe, die op 02.05.1981 alweer
40 jaar arbiter was; hij werd benoemd tot Lid van Verdienste van de KNVB Afdeling ’s-Gravenhage (HVB in
de wandelkringen). Later op de avond voerde Wim Romp van het toenmalige J.S.R. (Jeugd Sport en Recre
atie van de Gemeente Den Haag) het woord over onze op handen zijnde aanschaf van het clubgebouw
van BTC en de steun van de Gemeente, van wie de eerste fl. 79.000,-- inmiddels waren ontvangen. De for
mule was best bijzonder, want de Gemeente kocht de kleedkamers voor fl. 189.000,-- (die wij moesten on
derhouden) en wij kochten het kantine-gedeelte; door deze opzet hadden wij een veel kleinere bankgaran
tie nodig, waar we overigens nooit gebruik van hoefden te maken, omdat we erg snel “schuldenvrij” waren,
mede door kantinegebruik door de HVB bij selectiewedstrijden, maar wel met ONZE vrijwilligers achter de bar
en in de schoonmaak van het gebouw. Dat waren er (gelukkig) velen !!

Een groot bestuur vanwege de a.s. eigendom van “BTC”.
 
Joop van der Ham, Annie van der Ham (notuliste), Dick Mannak (secr.), Wim v.d. Berg (vz.), Kees Swaanen
burg (vice vz.), Piet Anneveldt (afgetreden), Chris Meijer, Frans Vissers, Huib van der Spek en Gerard van
Oostrom. Jan Kouer was al naar huis vanwege zijn ziekte. Bij een van mijn bezoeken bij hem thuis gaf Jan te
kennen af te willen treden. Ik wilde daar niets van weten en gaf aan dat hij als ONZE penningmeester heen
zou gaan. Joop van der Ham en ik hebben zijn taken waargenomen.
 
De ontspanning was in 1981 in handen van Cees Bos, Calvin Corion, Jan Wolters, Henk Spaans en Huib van
der Spek.
De training was nu uiteraard op het veld aan de IJzerwerf, waar een fonkelnieuwe lichtinstallatie omheen
was geplaatst. 6 lichtmasten gaven een perfect zicht op wat er op het veld gebeurde o.l.v. Gerard van
Oostrom en Piet Bakvis.
Op 16 mei 1981 waren we in Sneek voor de finale spelregelwedstrijden voor scheidsrechters van de COVS.
Ons lid – de geweldenaar – Eric van der Klaauw werd individueel kampioen van Nederland. Ook daar was
hij per trein naar toe gereisd!!

10



Families Hofman, v.d. Berg (Chris), v.d. Spek, v.d. Berg (Wim) v.d. Ham, Chris Meijer, Eric v.d. Klaauw en de
fam. Arens.
 
Volgende keer deel 6
 
Wim van den Berg.

1981 Sneek COVS : Chris Meijer, Huib van der Spek, Eric van der Klaauw, Wim van den Berg       en Jan Arens
(coach).
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