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Colofon
Voorzitter
Cor Vogelesang                                         
voorzitter@hsv-denhaag.com                             
tel. 070-3554164                                                  
 
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
 
Datum inleveren kopij: uiterlijk 15 september 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,
 
Het WK voetbal is weer voorbij. Team Kuipers heeft
daar goed gepresteerd, maar helaas mochten zij niet
de finale leiden. Als "schrale" troost was Bjorn Kuipers
4e official. Ik hoop dat u allen genoten heeft van dit
WK in Rusland.
 
Tijdens het WK werd er getennist op Wimbledon. Onze
Nederlandse Kiki Bertens wist het ver te schoppen tot
de kwartfinale. Helaas strandde zij daarin. Zowel bij
de mannen als bij de vrouwen ging de overwinning
verrassend naar Djokovic (mannen) en Kerber (vrou
wen).
 
De Tour de France is nog in volle gang op het moment
dat ik dit schrijf. Tom Dumoulin en Steven Kruiswijk
doen het erg goed. Het zal spannend worden wie
uiteindelijk de Tour de France zal gaan winnen.

Het nieuwe voetbalseizoen staat ook weer op het punt
om te gaan beginnen. Ik wil dan ook iedereen een
prachtig mooi seizoen 2018/2019 toewensen.
 
Uw hoofdredacteur
Jos Straver
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Van Uw Voorzitter
 
Beste leden,
 
AVG
In de maand mei 2018 werd de AVG van kracht. Ook op de HSV is deze nieuwe wetgeving van toepassing.
Daarom heeft het bestuur u via de mail of in een brief benaderd. Velen van u hebben aan onze secretaris
al laten weten akkoord te zijn met de opgestelde privacyregels van de HSV. Op de site van de HSV vindt u
deze regels onder het tabblad ‘bestuur’ en in dit nummer van het Journaal. Mocht u nog geen reactie
hebben gestuurd naar onze secretaris dan wil ik u verzoeken dit alsnog te doen.
 
Onze HSV
Als u dit leest, is het WK voetbal in Rusland voorbij. Op het moment dat ik dit schrijf, staan de halve finales op
het programma. Ik heb genoten van  mooie wedstrijden maar zeker ook van de leidsmannen. Op mijn va
kantieplek in Zuid-Frankrijk heb ik een aantal wedstrijden gekeken met andere vakantiegangers. Het viel mij
op dat velen toch geen kennis hebben van de spelregels, om nog maar niet te spreken van de rol van de
scheidsrechter. Ik heb dat een tijdje aangehoord, maar kon het dan uiteindelijk toch niet laten iets te zeggen
over de toepassing van de spelregels. Men kijkt mij dan even raar aan maar het draagt wel bij tot een an
dere beleving van de gekleurde brillendragers of men nu voor België of Frankrijk is.
 
Op dat moment merk je dat je gewoon meer van de arbitrage weet als de meeste kijkers. Ik ben geen groot
spelregelkenner maar realiseer me wel dat ook ik in deze weken weer aan de bak zal moeten met de nieuwe
regels voor het komende seizoen.  Ik heb genoten van het optreden van Björn Kuipers en hoop oprecht dat
er in de finale een Nederlandse inbreng te bewonderen zal zijn. Wat hebben we toch een mooie hobby!
 
In augustus zal de spelregelcommissie zeker aandacht besteden aan de nieuwe spelregels. Zorg dus dat u
23 augustus na de training om half 10 aanwezig bent want dan hebben we de eerste spelregelavond van
het seizoen 2018/2019
 
Een terugblik
En dan een korte terugblik op het eerste halfjaar van 2018. Ik kijk met een goed gevoel terug op de eerste
zes maanden vooral omdat nu meerdere mensen zich hebben ingezet voor onze HSV.
 
Het overleg met RAS heeft opgeleverd dat het bord met ons logo nu prijkt in de kantine van RAS. Ook hangt
er weer een kleine prijzenkast in de kantine. De komende weken zal het bestuur een aantal trofeeën weer in
deze kast plaatsen.
 
Ook  hebben we opnieuw aan de regionale spelregelwedstrijden deelgenomen, waarvoor we nu zelfs de
gastheer waren. We werden districtskampioen bij het 7 tegen 7 COVS voetbaltoernooi en de bijbehorende
wisselbeker staat te pronken in de kantine. Daaropvolgend namen we deel aan het landelijke voetbaltoernooi,
wat prima werd  georganiseerd door de COVS in Eindhoven. Ondanks alle inspanningen kwamen onze
jongens niet in de finale. Een zevende plek was het resultaat. Toch was het een geslaagde dag voor een
ieder met een hoop plezier en een prima sfeer.
 
We waren gastheer voor zowel de thema-avonden als een SOIII opleiding van de KNVB. Dit heeft nog niet
geleid tot nieuwe leden maar er wel voor gezorgd dat we weer een gezicht krijgen naar buiten. Dan moet
het toch goed komen met onze HSV.
 
Ook het tweede half jaar gaat ons mooie dingen brengen. We zijn opnieuw gastheer voor een SOIII cursus.
Het kaarten gaat in september weer van start en op vrijdag 23 november nemen we de kaarten op tegen
onze gastheer RAS. Het is hoogtijd voor een revanche met onze eigen regels en onze spelleiding. Noteert u
vast in uw agenda dat u 30 augustus bij de HSV moet zijn voor de opening van het seizoen met een zeer
bekende gastspreker. Zijn naam onthullen wij binnenkort.
 
Ik hoop dat u een mooie zomer heeft en snel tot ziens bij onze HSV
 
Cor Vogelesang
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Van het secretariaat

  2 augustus 2018 1e Training van het nieuwe voetbalseizoen 2018/2019.
23 augustus 2018 Spelregeluurtje HSV (aanvang 21.30 uur).
30 augustus 2018 Seizoens openening met gastspreker Betaald Voetbal.
  6 september 2018 Kaartavond (Klaverjassen en Jokeren).
20 september 2018 SO3 cursus bij de HSV.
27 september 2018 Spelregeluurtje HSV (aanvang 21.30 uur).
  4 oktober 2018 Kaartavond (Klaverjassen en Jokeren).

Nieuw lid Beëindiging
R. Parmessar S. T. Marcé

 
AGENDA

Voor meer info zie onze website: www.hsv-denhaag.com en Facebook
 
Leden mutaties:

 
Van de bestuurstafel
Op 17 mei was de laatste bestuursvergadering voor het zomerreces.
 
Dat bekent niet dat we stil gaan zitten en achteroverleunen, maar dat we als bestuur al invulling gaan geven
aan het komende voetbalseizoen 2018-2019 en dat begint al op 2 augustus.
 
Op 15 juli is de laatste wedstrijd van het WK in Rusland en m.i. mogen wij als klein land best trots zijn op team
Kuipers en op Danny Makkelie, die het bij diverse WK-wedstrijden geweldig hebben gedaan en die zelfs in
de finale nog een rol toebedeeld hebben gekregen. Hulde mannen!
 
Commissie werving en behoud
-       Niets over te melden
 
Redactiecommissie
-       Kopij voor Het Journaal voortaan inleveren voor de 15e van de elke 2 maanden.
Dus 15 juli voor augustus, 15 september voor oktober etc. etc.
 
Activiteitencommissie
-       Zie hiervoor bovenstaande agenda.
 
Werkgroep ontspanning
-       Zie agenda. Kaarten met en tegen RAS is op 23 november 2018. Voor alle leden.
 
Barcommissie
-       Het barschema is ingevuld tot 31 december inclusief activiteiten.
Nieuwe mensen zijn hard nodig achter de bar. Meld U aan !
 
Werkgroep training
-       Zie hiervoor de bovenstaande agenda.
Op 2 augustus 2018 gaat de training weer beginnen en als vanouds om 20.00 uur.
 
Werkgroep spelregels.
-       De spelregeluurtjes gaan weer beginnen op 23 augustus 2018 direct na de training en zullen ook
daarna elke laatste donderdag van de maand gehouden worden.
De gewijzigde spelregels zullen wederom zorgen voor de nodige uitleg en voor de nodige vragen.
Ook de themabijeenkomsten van de KNVB in september zitten er weer aan te komen. Vergeet U niet tijdig
aan te melden s.v.p.
 
Onze volgende bestuursvergadering is in het clubgebouw op 9 augustus 2018 om 19.30 uur. 
 
Peter den Breejen, secretariaat HSV
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Geen heden zonder verleden
 
Deel 8
 
HSV 50
Ik was gevorderd tot in het jaar 1982, toen we 50 jaar bestonden. Op vrijdagavond 29 oktober was er een
receptie voor de leden in onze kantine.

 
Erevoorzitter Cor van Asperen was uit België overgekomen en bood de vereniging fls. 5.000,-aan! Erelid Jan
van Noort ontving de rode stropdas en er was een onthulling van de plaquette voor onze overledenen door
de dames Kouer, Sterke en Den Hartogh. Ir. Ad van Emmenes bood het eerste exemplaar aan van het door
hem geschreven jubileumboek.
 
Er werden 9 Leden van Verdienste benoemd: Peter Guinee, Jan Bom, Kees Bongers, Piet Meijer, Kees Ratering,
Henk Ballegooijen Sr., Coen Simmers, Jan Arens en Ad van Emmenes.
 
De barploeg bood bij monde van Corrie Verbaan (lied) een cassettedeck met cassettes en 3 fraaie rookver
drijvers voor op de bar aan. De redactiecommissie bood een plantenbak aan en Ted Bol voerde het woord.
 
Zaterdag 30 oktober 1982 was er een receptie voor genodigden in de aula van het Rijnlands Lyceum in
Wassenaar.
 
Dat werd een geweldige happening, waarbij Joop van der Ham en Gerard van Oostrom Koninklijk werden
onderscheiden en de HSV de Stadspenning van de Gemeente Den Haag ontving.
 
De uitreiking vond plaats door Drs. F.G.L.L. Schols (burgemeester van Den Haag en Erelid van de HSV, zelf
oud-scheidsrechter) en Piet Vink (de grote Sportwethouder).

Met o.a. de barploeg en de dames-trimploeg.
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De COVS was vertegenwoordigd door o.a. Jaap Bax, die de beker aan de HSV uitreikte en mij de Zilveren
Scheidsrechter opspeldde. Het District bood via Govert van der Borden een enveloppe met inhoud aan en
Harry Jongbloed namens de H.V.B. een wandbord.
 
Op 6 november 1982 was in het Congresgebouw de grote feestavond, waar o.a. optraden Anita and the
New Five, Mini en Maxi, Hans Kazan alsmede Rita Corita. Hans van Willigenburg praatte alles aan elkaar en
het klapstuk was het optreden van Saskia en Serge.
 
De zaal was geheel gevuld, er werd gedanst en er waren diverse smulbare heerlijkheden. Uiteraard was er
ook iets te drinken…….

Deel 9 in het journaal van Oktober 2018.
Wim van den Berg
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COVS NK Veldvoetbal voor Scheidsrechters in
Eindhoven
 
De scheidsrechters van de Haagse Scheidsrechters Vereniging zijn zevende geworden op het NK veldvoetbal
voor scheidsrechters in Eindhoven.
Op de velden van v.v. Acht duurde het even voor het Haagse team op stoom kwam. Vol goede hoop be
gonnen de mannen onder leiding van coach Remy Voois aan de eerste wedstrijd tegen Deventer, maar de
tegenstander bleek veel te sterk.
Met vier doelpunten verschil won het team uit Overijssel (1-5). Ook de wedstrijden tegen Venlo (1-4) en
Eindhoven (2-5) gingen verloren. 
 
De laatste groepswedstrijd moest de HSV aan de bak tegen het team uit Breda, dat al een keer had gelijk
gespeeld.
Om niet laatste in de groep te worden, moest er gewonnen worden.
Of het de drankjes op het terras waren of fantastisch voetbal, de HSV won de laatste groepswedstrijd met 2-1
van de Bredanaren.
In de finaleronde speelden de nummers 4 van beide poules tegen elkaar. In deze wedstrijd zette de HSV de
goede lijn door. Het team uit Boxmeer/Cuijk werd met 5-2 verslagen. 
 
Onze poulegenoten streden in de finale uiteindelijk om de eerste plaats. Daarin heeft Venlo het NK voetbal
voor scheidsrechters gewonnen.
In de finale versloegen de Limburgers de ploeg met arbiters uit Deventer met 2-0. Beide finalisten speelden
in de groepsfase al met 1-1 gelijk in poule. 
 
De sportiviteitsprijs van het toernooi ging naar de RSV uit Rotterdam. 
 
Na het toernooi gingen de scheidsrechters met de HSV uit eten. Een mooie en gezellige dag!
 
Team HSV:
Achterste rij van links naar rechts:
Remy Voois (coach), Wesley Voois, Moen Parmessar, Stanley van Lith, Guus van Ekelenburg en Antonio
Gomes.
Voorste rij van links naar rechts:
Boudewijn van Leeuwen (begeleiding), Anil Adjoe, Vally Karagantcheff, Jan ter Harmsel en Peter den Breejen.
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Joop van der Ham richting 99
 
Kees Wenneker en ik bezochten Joop al eerder in Het Huis Nebo, vanwege lichamelijke (heup-)problemen.
Op enig moment was hij weer thuis, is gevallen en was nogal vermagerd. Joop is recent definitief gehuisvest
in Het Huis Nebo, gelukkig weer flink aangekomen en nog steeds messcherp!
 
Het gehoor gaat prima 1 op 1, lezen van kleine lettertjes nog slechts met een loep en rolstoel gebonden; dat
wel. Maar in blijde afwachting van onze komst en samen aan de koffie in het restaurant, niet nadat de
meegenomen chocolade op zijn kamer was veiliggesteld.
 
Joop vond het prachtig en vertelde weer honderduit over door hem meegemaakte zaken. En dat is veel,
want hij deed en doet alles bijzonder langdurig. Alvorens bij het verleden te belanden, gaf hij aan inmiddels
immens populair te zijn bij het rolstoeldansen, waar de mooie muziek het belangrijkste is en de mannen
schaars.
 
Hij krijgt regelmatig familie op bezoek en wekelijks o.a. de brenger van het blad Paardensport, wat hem nog
steeds belangrijke info geeft over de koersen. Recent is hij ook weer een keertje op Duindigt geweest, waar
hij van veel paarden ook de afstemming kent.
 
Maar zoals gezegd ook het verleden is bij Joop alsof het gisteren was. Hij vertelt over het feit dat hij niet bij
Wassenaar mocht voetballen van de pastoor en voor korte tijd is er toen een voetbalclubje opgericht (Rood –
Zwart) dat speelde op de Acacialaan in Wassenaar en NUBIA was een aparte rk-vereniging (Nuttige Bij het
Aangename). De club heeft 8 maanden bestaan. Pa van der Ham moest van het kerkkoor af, toen hij be
stuurslid werd bij “Wassenaar” en collectant Koos Voorham overkwam hetzelfde: einde carrière met de op
haalstok in de kerk.
 
Als arbiter (40 jaar gedaan) kwam Joop uiteraard ook door geheel Zuid-Holland; zo ook een keer in
Schoonhoven, waar na afloop een gulle gever zijn tas met scheidsrechterskledij had aangevuld met Kwatta-
repen voor thuis, waardoor hij zwaar moest tillen.
Met een grote lach op zijn gezicht kon je zien dat hij de scene zo nog voor zich ziet.
30 november 2018 mag hij 99 jaar worden en hopelijk kan hij scherp van geest blijven, dan neem je de li
chamelijke ongemakken voor lief en geniet je ook van de goede verzorging en het lekkere eten in Het Huis
Nebo, een plek waar hij liever niet had gezeten, maar zich nu toch wel thuis voelt.
 
Wim van den Berg
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Privacyverklaring Haagse Scheidsrechter Vereniging
 
Dit is de privacyverklaring van de Haagse Scheidsrechter Vereniging (HSV), gevestigd te ‘s-Gravenhage en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409086.
 
De HSV heeft tot doel de belangen van het scheidsrechterwezen in de regio Haaglanden te behartigen en
te bevorderen in de ruimste zin van het woord.
 
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze per
soonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig,
behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevens
bescherming (AVG).
 
1.    Gebruik van persoonsgegevens
Indien u lid of donateur van de HSV wordt, onderschrijft u hiermee de statuten en het huishoudelijke reglement
van de HSV. 
De verbintenis die hiermee is aangegaan loopt altijd per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd.  Deze
overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 
Bij het aangaan van de verbintenis verstrekt u de in dit hoofdstuk onder 1.2 genoemde gegevens voor zover
van toepassing.
 
Het verbreken van de verbintenis dient schriftelijk en uiterlijk voor 1 december van het kalenderjaar te worden
medegedeeld.
 
De verbintenis vormt de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens in het kader van de AVG. (Ook
zouden verwerkingen van persoonsgegeven plaats kunnen vinden op basis van een gerechtvaardigd be
lang.)
 
1.1.  Wij verwerken persoonsgegevens, die wij slechts van uzelf ontvangen, indien u:
1)    lid wordt van onze vereniging;
2)    donateur wordt van onze vereniging;
3)    via het contactformulier van de website contact met ons opneemt.
 
1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
1)    uw Naw gegevens;
2)    uw e-mailadres;
3)    uw telefoonnummer;
4)    de duur van het lidmaatschap c.q. donateurschap;
5)    uw lidmaatschap- of donateursnummer;
6)    uw lidmaatschapnummer van de COVS (geldt alleen voor leden);
7)    uw bankrekeningnummer (indien bij ons bekend).
 
1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
1)    Het lidmaatschap of donateurschap te effectueren;
2)    Het clubblad te verzenden;
3)    Contact met u te onderhouden.
 
2.    Rechten van betrokkenen
U kunt contact opnemen met de secretaris via 06-28599054 en/of e-mail:
secretaris@hsv-denhaag.com voor:
1)    meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
2)    vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
3)    inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
4)    correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
5)    bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV.
 
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens helpen wij u uiteraard graag verder.
Mochten wij er samen toch niet uitkomen dan heeft u uiteraard ook het recht om een klacht in te dienen bij
de toezichthouder op de privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens.
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3.    Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij
zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 
4.    Derden

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

Aan de landelijke COVS.
Iedereen die lid is van de HSV wordt, conform de statuten, art. 3, lid 7, aangemeld bij de Centrale Organisa
tie van Voetbal Scheidsrechters. De persoonsgegevens welke aan de COVS worden verstrekt zijn genoemd
in hoofdstuk 1.2 onder 1,2,4.
Deze persoonsgegevens worden verstrekt ten behoeve van het lidmaatschap aan de COVS en ten behoeve
van het digitaal toesturen van het clubblad “De Scheidsrechter”.
Bij beëindiging van het lidmaatschap meldt de HSV u, conform de statuten  art.6 lid 7, af bij de COVS.
 
Editoo
Aan Editoo, de drukker van ons clubblad “Het Journaal”, worden ten behoeve van het versturen van het
clubblad persoonsgegevens verstrekt, genoemd in hoofdstuk  1.2 onder 1, met uitzondering van leden en
donateurs die aan hebben gegeven het clubblad digitaal te willen ontvangen.
 
5.    Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere
wetgeving die het bewaren verplicht.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen
overeenkomst met u tot stand komt, dan wel wordt beëindigd.
 
6.  Wijzigingen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze
privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.
 
Het bestuur.
 

De Savornin Lohmanplein 45a, 2566 AE Den Haag

Telefoon 070-3636323
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Indien onbestelbaar:  
Pijperplein 4, 2692 BG ‘s-Gravenzande


