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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

Het seizoen 2017-2018 is weer bijna ten einde. De
kampioenen van alle klassen zijn bekend. Er wordt nu
een start gemaakt met het spelen van promotie/de
gradatie wedstrijden om behoud of promotie naar
een hogere klassen. Deze wedstrijden staan natuurlijk
weer onder leiding van arbitrale trio's. Vanaf deze
plaats wil ik al deze trio's fijne wedstrijden toewensen.

Penningmeester
Boudewijn van Leeuwen
penningmeester@hsv-denhaag.com
tel. 06-22051500

En dan begint het WK voetbal op 14 juni 2018 in
Rusland en kunt u hopelijk weer genieten van mooie
wedstrijden en zal de finale gespeeld worden op
zondag 15 juli 2018.

Algemeen Bestuurslid
Willem van der Linden
bestuurslid@hsv-denhaag.com
tel. 06-52503344

Tussen door kunt u ook nog genieten van tennis van
Wimbledon en vanaf 7 juli 2018 van de Tour de
France.

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

Vanaf 2 augustus 2018 kunt uw conditie weer op peil
brengen bij de HSV op de training die dan weer be
gint.
Ik wens u allen een fijne zomervakantie met mooi
weer.

Datum inleveren kopij: uiterlijk 15 juli 2018
Verzorger
Peter den Hartog
tel. 070-3970996

Uw hoofdredacteur
Jos Straver

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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Van Uw Voorzitter
Beste leden,
De afgelopen weken waren hectisch te noemen. De ALV moest worden gehouden. Door inzet van de mede
bestuursleden verliep dit voor de eerste keer als nieuw bestuur goed maar er is zeker nog veel te leren voor
mij als uw voorzitter.
Jammer dat ik door privé verplichtingen kort na de vergadering weg moest waardoor ik niet met u een gesprek
aan kon gaan. Dat gaat mij een volgende keer niet gebeuren.
Ik hecht juist op deze dag aan aandacht voor elkaar.
Als u iets wil weten of hier nog over met mij wil praten spreek mij dan aan. Ik ben vrijwel elke clubavond
aanwezig.
Tijdens het voorzittersoverleg van West II in april kwam vanuit de landelijke voorzitter de vraag wie van de
leden de website van de COVS bezocht. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik dat niet regelmatig doe. Ook als
ik mijn oren te luister leg bij de leden, hoor ik niet veel over deze site.
Hoe komt dat nu eigenlijk kun je je afvragen?
Het is geen flitsende snelle site, waardoor het niet direct uitnodigt om te zoeken. Toch blijkt dat hier verslagen
staan over die zaken waarmee de COVS in overleg is met de KNVB.
Goede voorbeelden hiervan las ik in de verslagen ‘verder ontwikkelen van de SOII’ en ‘het verbeteren van
het rapportagesysteem’. Goed om te lezen dat commentaar van COVS leden over deze onderwerpen dus
wel aan de orde komt, ook al je hoor dat waarschijnlijk niet direct zelf. Mocht je een verloren uurtje bezoek
de site eens www.covs.nl
Tijdens het hierboven genoemde overleg kwam een onderwerp aan de orde wat mij aan het hart ligt. De
begeleiding van COVS-leden om te komen tot een betere scheidsrechter.
In onze beleidsstukken voor de komende periode is dit één van de items die we ook bij de HSV graag reali
seren willen. Begeleiding of coachen gaat nu via de KNVB. De betrokken scheidsrechter krijgt ook een verslag
daarvan wat bij de KNVB in zijn dossier gaat.
De begeleiding vanuit de COVS gaat alleen tussen de coach en de scheidsrechter. Wat mij betreft behoeft
hiervan geen verslag te komen en dat gaat zeker niet naar de KNVB. Het vragen van begeleiding door een
scheidsrechter aan de COVS vereniging neemt volgens mij een drempel weg. Het is niet morgen te realiseren
maar zeker een goed plan.
Als u dit leest is inmiddels de Buitengewone ALV van de COVS geweest. Hierover zal ik u in het volgende
Journaal verslag doen.
Op 25 mei is de Privacywetgeving veranderd. Op de TV is de afgelopen weken veel aandacht hiervoor ge
weest. Het bestuur is samen met Peter Vreeswijk bezig de benodigde documenten op te stellen. Peter
Vreeswijk is vanuit zijn werkgever opgeleid in deze nieuwe wetgeving en ondersteunt het bestuur. Ook heeft
Boudewijn van Leeuwen als bestuurslid een workshop, aangeboden door de gemeente Den Haag over dit
onderwerp, bezocht. Er is nu genoeg kennis om dit onderwerp op een goede manier aan te pakken.
Als het journaal verschijnt, heeft u waarschijnlijk al van het bestuur een e-mail of brief ontvangen over dit
onderwerp. Het is van belang dat u hierop reageert. Het is niet zo dat niet reageren automatisch betekent
dat u het juist vindt wat de HSV met de door u verstrekte gegevens doet en dat u weet welke gegevens wij
van u hebben.
De HSV is bezig met de toekomst. Die kan alleen met uw inzet slagen.
Cor Vogelesang
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Van het secretariaat
AGENDA
7 juni 2018
9 juni 2018
16 juni 2018
28 junil 2018
JULI 2018
02 augustus 2018
30 augustus 2018
6 september 2018

KNVB SO3 cursus / Kaartavond.
COVS NK spelregels bij COVS Eindhoven (helaas zonder de HSV).
COVS NK Veldvoetbal 7 tegen 7 bij COVS Eindhoven (met de HSV)
Laatste officiële training van dit seizoen.
Geen training en clubgebouw gesloten.
1e training nieuwe seizoen 2018-2019.
Seizoensopening met Gastspreker Betaald Voetbal.
Eerste spelregeluurtje nieuwe sezoen 2018-2019 / Kaartavond.

Van de bestuurstafel
De ALV verliep niet helemaal naar de wens van het bestuur en dat had te maken met:
• Met name het gehannes met de microfoon tussen de bestuursleden en het gebrek aan een
interruptiemicrofoon zorgden voor verwarring.
• De discussie bij het punt contributieverhoging. Hierdoor is de begroting ook nog niet eens goedgekeurd.
Natuurlijk is veel van het bovenstaande terug te voeren naar onervarenheid van het nieuwe bestuur.
Het bestuur pakt hier de leermomenten uit en zal zoals beloofd met een nieuw contributievoorstel komen ruim
voor de ALV van 2019.
Commissie werving en behoud
• Een paar mensen zijn erbij gekomen via de SO3 cursus.
Redactiecommissie
• Het Journaal van juni komt wat eerder. Dat is bij iedereen bekend.
Activiteitencommissie
• Zie hiervoor bovenstaande agenda.
Werkgroep ontspanning
• Zie agenda. Kaarten met en tegen RAS in november of december 2018.
Barcommissie
• Het barschema is wederom aangepast. Nu wegens vakanties.
Nieuwe mensen zijn hard nodig achter de bar. Meld U aan !
Werkgroep training
• Zie hiervoor de bovenstaande agenda.
Op 10 juli 2018 zullen alle HSV-trainers bij elkaar komen o.l.v. Peter den Hartog.
Werkgroep spelregels
Het bestuur is zeer tevreden over Jan Terharmsel en Remy Voois. Zij hebben dit heel goed opgepakt en zij
hebben op een moderne manier nieuw leven in deze werkgroep geblazen.
Hartelijk dank hiervoor mannen.
Eind augustus / begin september gaan zij de draad weer oppakken na de zomervakantie.
Voor meer info: zie onze website www.hsv-denhaag.com en Facebook.
Peter den Breejen, secretariaat HSV
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Geen heden zonder verleden
Deel 6
1981 was een erg druk jaar, want buurman "de HVB" opende haar nieuwe Bondsbureau.

Een geweldige happening, die ook voor een groot
deel plaats heeft gevonden in onze kantine, alwaar
de toespraken werden gehouden.
In de nieuwe HVB-bestuurskamer werd het beroemde
wandkleed aangeboden en opgehangen (dat
hangt nu bij ADO Den Haag, via de zorgen van Jan
Lobel en Frans Smits).
Het diner werd verzorgd in de HSV-kantine door HSV-,
HVB- en BTC-vrijwilligers.

Op 4 november 1981 zag de HSV “Abraham”, hetgeen we die avond uitbundig vierden.

Op 4 december was de officiële overdracht van BTC naar de HSV en op 27.12 vierden we “Derde Kerstdag”
met een koud buffet.
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Deel 7
1982 Het jubileumjaar, met de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari in ons eigen home.

De kantine is tegenwoordig op zondagmiddag open en dan is er een borreluur en kun je ook blijven eten.
Perfecte maaltijden gekookt door Corrie Verbaan en later ook door Carlos Nocera, een “tovenaar” in de
keuken. Velen wisten op den duur de weg te vinden naar de IJzerwerf op zondag.

Maar ook weer Carnaval op 19 februari 1982 met Prins Guillermo Primo.
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Op 16 april 1982 ontvingen wij toenmalig burgemeester van Den Haag Frans Schols (oud scheidsrechter en
erelid HSV) met zijn wethouder van JSR Piet Vink (later ook erelid van de HSV). Voor al hun medewerking rond
het tot stand komen van ons eigen home, boden wij ze een borrel en koud buffet aan. Daarbij waren ook
de buren van de HVB aanwezig, alsmede de medewerkers van JSR. Volle bak, maar wel erg verdiend!

De ALV van de COVS was – zoals toen gebruikelijk – in de Niek Savioschool in Amersfoort.
Het HSV-bestuur, vergezeld van Ir. Ad van Emmenes, toog via een koffiestop naar de ALV
op 29 mei 1982 (koffiestop in Leusden).

Ad van Emmenes, Gerard van Oostrom, Frans Vissers, Eric Pieterse, Wim v.d. Berg
Zittend: Dick Mannak, Joop v.d. Ham, Chris Meijer en Kees Swaanenburg.
Inmiddels hebben we Henk Boerman (op de foto afwezig) toegevoegd als bestuurslid namens de redactie
commissie en is Chris Meijer verantwoordelijk voor de commissie werving en begeleiding. Later in het jaar
treden af Eric Pieterse en Huib van der Spek. Nieuw in het bestuur komt Leo van den Boogert, die de exploi
tatie gaat leiden.
De redactiecommissie bestaat nu uit Annie van der Ham, Netty Ratering, Ted Bol en Wim van Orizande. Af
getreden zijn Agnita Martienus, Job Santema en Arend Spaans.
De jubileumcommissie 1981-1982 bestaat uit Jan Kouer (in die periode overleden), Cees Bos, Joop Brugge
mans, Bertus Nijhuis, Kees Snijders en Adriaan van Velden. Ir. Ad van Emmenes gaat het jubileumboek
schrijven.
We hebben voor het eerst contact met de Vriendenkring van Gent.
En……..we hebben een echte huismeester: “ome” Jan Kau !! Prachtige man.
Familie van Huib van der Spek en kom nou maar niet meer aan ZIJN kantine!!
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5 juni 1982 Voetbalkampioenschap COVS in Tiel. Hieronder het HSV-elftal met begeleiding.

Blokje van 4 links: Adriaan van Velden en Jan van Noort. Daaronder Piet Hofman en Wim v.d. Berg. Blokje van
2 rechts Hans v.d. Eijk en Gerard van Oostrom.

De busreis ging naar Broek op Langendijk (veiling) de lunch was in Schoorl, daarna bowlen en borrelen plus
diner in Zandvoort. Kortom 12 juni was met 30 man weer erg gezellig.

v.l.n.r. en onder andere: Frans Vissers, Jaap Koppers,
Wim v.d. Berg, Francee Vissers en daarvoor Thea v.d.
Berg. Zittend Corrie Verbaan, dan Arie Ratsma, Eric
Pieterse, Ans v.d. Boogert en Gerard Frieser.
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Op een zeer warme 14e juli 1982 tekenden de besturen van de HVB en de HSV een werkovereenkomst, zodat
we ook samen zaken konden doen, die ons als HSV uiteindelijk ook veel omzet hebben opgeleverd.
Op 04.08.82 wordt ons lid Piet Molier benoemd tot hoofdconsul van de HVB. Piet zal die functie jarenlang
gaan uitoefenen.
Jan Bom en ik moeten uit de tuchtcommissie vanwege onverenigbare functies (lid scheidsrechterscommissie
en resp. scheidsrechter).
Inmiddels hebben we een reünie georganiseerd voor leden die langer dan 20 jaar lid zijn. Onze eigen kan
tine is de plaats van handeling op 15 oktober 1982 en…..alles is gratis.
Voor vrijdagavond 29 oktober staat de receptie gepland in onze kantine, bestemd voor HSV-leden.
Ik ben van plan daar wat meer foto’s over te plaatsen in deel 8 van GEEN HEDEN ZONDER VERLEDEN
Wim van den Berg

De Savornin Lohmanplein 45a, 2566 AE Den Haag
Telefoon 070-3636323
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Ergernissen
Als toeschouwer wordt je tegenwoordig in het betaalde voetbal niet verwend. Onze profs gaan er steeds
meer onhebbelijkheden op na houden die ons als kijker toch moeten ergeren.
De top drie van mijn ergernissen wil ik graag met u delen.
De kermende speler die aangeeft vreselijke pijnen te doorstaan
Hoe vaak zien we dat tegenwoordig niet gebeuren; een speler wordt geraakt in een duel en stort kermend
van pijn ter aarde. Oh jé, denk je dan achter je beeldscherm of op de tribune. Dat wordt op zeker wisselen.
De speler slaat met zijn vuist op het (kunst)gras en zwaait richting de bank dat er zo snel mogelijk een actie
op zijn geraakte ledematen door een verzorger moet plaatsvinden. De arbiter komt, uiteraard ook gealar
meerd door zijn medespelers, polshoogte nemen en besluit tot het toestaan van verzorging. Na enkele mi
nuten gaat de speler, in het voor hem meest ongunstige geval, met de verzorger mee naar de kant om daar
snel nog even wat water te drinken en na het signaal van de scheidsrechter quasi hinkend het veld weer te
betreden. Een briljante pass is iets wat daarop kan volgen.
In het geval dat de scheidsrechter toch gewoon door laat spelen; ja, die scheidsrechters bestaan nog, kijkt
de speler nog wat vertwijfeld om zich heen en ziet dat zijn ploeg weer in balbezit is gekomen. Dat betekent
voor hem alarmfase 2 en hij kiest weer, eveneens quasi hinkend, zijn positie in het veld om daarna, zodra hij
in balbezit is gekomen met een flitsende actie zijn directe tegenstander zijn hielen te laten zien.
In 99 van de 100 gevallen wordt dit tegenwoordig al gezien als een normaal onderdeel van het spel. In mijn
ogen is het je reinste vorm van spelbederf.
Het afschermen van de bal bij de cornervlag
Ook een fenomeen wat de laatste jaren als heel normaal wordt gezien. Team A verdedigd een kleine voor
sprong en komt ter hoogte van de middenlijn in balbezit. Het zit er inmiddels bij alle zich zelf niet meer res
pecterende spelers ingebakken om dan niet een aanval richting het doel te starten, op straffe van een
hierop volgende wissel, maar bij voorkeur met de bal aan de voet naar de cornervlag te gaan. Een goed
uitgevoerde camouflage actie van de bal wordt dan ingezet. De aanvaller gaat met zijn kont richting het
speelveld staan en zorgt dat hij de bal als een moederkloek beschermt tussen zijn lichaam en de cornervlag.
Wat er dan ontstaat is een soort van gekrioel van benen tussen de aanvaller en de verdedigers waarbij de
ene partij hoopt de bal te veroveren en de andere krampachtige pogingen onderneemt om dat vooral niet
te laten gebeuren.
Resultaat van dergelijke acties is meestal een doodschop of een assistent die voor zijn leven omhoog moet
springen wat uiteindelijk, in het ongunstigste geval resulteert in een vrije schop voor de aanvaller, waarna
het hele circus weer opnieuw kan beginnen. In het gunstigste geval gaat de bal uit (in ca. 75% het geval)
waarna de aanvallende partij weer ellendig lang bezig is om de toegekende ingooi te nemen. In mijn ogen
de totale verloedering van het voetbal en publieksverlakkerij. Ook dit fenomeen in mijn ogen dus gewoon
rangschikken onder spelbederf.
De handjescommunicatie tijdens na de wedstrijd
Ook een fenomeen van de laatste jaren wat steeds irritantere vormen begint aan te nemen. Spelers praten
tegenwoordig op een hele speciale wijze met elkaar. Ze zijn inmiddels blijkbaar doodsbang voor de liplezers
en vermoeden dat die met grote drommen achter de beeldschermen plaatsnemen om alle onzin die spelers
met elkaar delen breeduit in de media te verspreiden. Ik kan mij voorstellen dat de gesprekken daardoor ook
langer duren want zo praten levert volgens mij een spraakgebrek op waarbij spelers elkaar meemalen
moeten vragen wat ze nu precies bedoelen. En dit is dus typisch iets wat je alleen in de voetbalsport tegen
komt. Ik zie bij andere sporten zoals bijvoorbeeld schaatsen Sven Kramer al smoezend met zijn coach over
het ijs gaan. Nee, daar zijn plezier en emotie tenminste nog echt.
Voetballers menen zich tegenwoordig een dusdanig belangrijke status aan te moeten meten dat zij alleen
nog met hun soortgenoten emoties en grappen mogen uitwisselen achter, al dan niet met handschoentjes,
bedekte handen. Gedrag wat je onder spelbederf kunt plaatsen het meer misplaatste arrogantie van een
stel veel te duur betaalde profs in hun eigen wereldje.
De enige vloeiende communicatie is die van spelers richting de arbiter als deze een in hun ogen onjuiste
beslissing neemt. Dan gaan de roeptoeters volledig door het lint en verwachten dan dat de scheidsrechter
de beslissing zal terugdraaien. Iets wat dus in 99 van de 100 gevallen ook niet gebeurt.
Met vriendelijke (sport) groeten uw CRITICASTER
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Indien onbestelbaar:
Pijperplein 4, 2692 BG ‘s-Gravenzande

