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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
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

We zijn al weer beland in de lente van het jaar. De
competities zijn al voor driekwart gevorderd en er
wordt hard gestreden om het kampioenschap in alle
competities en om degradatie te voorkomen. De
pasen staat ook weer voor de deur.
Het Nederlands Elftal is al begonnen aan de EK kwa
lificatie voor 2020.
In de eredivisie lijkt de strijd bovenin bijna beslist door
de nederlaag van Ajax bij AZ. Maar wie weet zit het
venijn in de staart.
Voor ons als scheidsrechters wordt het ook weer
spannend. De eerste tussenstand is vertrekt. En er zal
door menigeen geknokt moeten worden om voor
promotie in aanmerking te komen en voor de ander
om zich in zijn groep proberen te handhaven. Maar
bedenk vooral dat het plezier in het fluiten voorop
moet staan.
Ik wens iedereen fijne Paasdagen en een sporttief
verloop van de competitie.

Datum inleveren kopij: uiterlijk 10 mei 2019
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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Scheidsrechter meer dan een hobby
De afgelopen maand was ik met vakantie naar een zonnig eiland. Ik ga al vele jaren ergens in de winter de
zon opzoeken.
Mijn vaste bestemming in deze vakantie is een zaterdagochtend naar de plaatselijke voetbalclub. Ik geniet
van de passie waarmee de lokale bevolking hun emotie laat spreken.
De leidsman heeft het net als in Nederland niet altijd makkelijk.
Ook hier staan de beste stuurlui aan wal. Ik versta geen woord van wat men schreeuwt of zegt. Maar de
uitdrukking en gebaren spreken boekdelen.
Deze keer zag ik een wedstrijd van de jeugd onder 17 jaar. Buiten het feit dat het gewoon lekker is om in de
zon bij prettige temperatuur naar een wedstrijd te kijken werd er ook nog aardig gevoetbald.
Ook op het veld waren de emoties te zien. De scheidsrechter moest alle zeilen bij zetten om het spel in goede
banen te leiden.
Ondanks dat kon hij niet voorkomen dat 2 voetballers het met elkaar aan de stok kregen. Het bleef
niet bij wat geduwd en getrek. Het gevolg was dat beide spelers een rode kaart kregen getoond.
Nu was het emotie feest op de tribune compleet. Ouders wierpen de leidsman allerlei verwensingen toe.
Hieronder de opmerking dat het toch nog kinderen waren, kennelijk mag je elkaar dan wel slaan of zo.
Toen floot de scheidsrechter voor de rust. De gemoederen waren nog niet bedaard. De ouders schreeuwen
van alles in de richting van de scheidsrechter. Dit was voor de scheidsrechter de aanleiding om vanaf het
veld zijn visie terug te roepen.
Ik vind dat persoonlijk niet handig maar ander land andere gewoonten. Nadat dit toneel stukje was opgevoerd
ging een ieder gekalmeerd zijn weg. Geen van de ouders ging naar het punt waar de scheidsrechter het
veld verliet. Helaas heb ik dat in Nederland wel anders gezien. In de tweede helft was de wedstrijd snel beslist.
Van de tribune kwam geen onvertogen woord meer.
De teams voor de volgende wedstrijd kwamen aanlopen. Ik zie dit in ons land ook wel maar dan zijn het losse
groepjes met als je geluk hebt eenzelfde tas. Hier kwamen de teams aanlopen in dezelfde outfit en allemaal
bij elkaar met de trainer of leider van het team.
De voorbereiding van hunwedstrijd was al begonnen op het moment dat men uitstapte.
Wat hebben we toch een mooie hobby als je van het spelletje houdt.
De vakantie is voorbij en de dagelijkse werkelijkheid vraagt de aandacht. Mijn aandacht is weer gericht op
de HSV.
In de maand april staan er mooie zaken op de agenda.
Begin april gaan we deelnemen aan de regionale spelregelwedstrijden.
De voorbereiding voor de komende jaarvergadering is in volle gang.
In april gaan we nog Paaskaarten.
Op woensdag 24 april verdedigen we onze titel van districtskampioen 7 tegen 7.
Raadpleeg voor meer informatie de site of onze Facebook pagina.
De HSV is in beweging en daar kunt ook u "meer" deel van uitmaken.
Het bestuur hoopt u de komende weken te mogen ontvangen.
Cor Vogelesang, Voorzitter HSV
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Van het secretariaat
AGENDA
4 april 2019
12 april 2019
18 april 2019
25 april 2019
23 mei 2019

Klaverjassen en Jokeren.
Algemene Leden Vergadering.
Paas Klaverjassen en Jokeren.
Spelregeluurtje na de training.
Spelregeluurtje na de training.

Voor meer info: zie onze website www.hsv-denhaag.com en Facebook
Van de bestuurstafel
Op 16 februari 2019 floot onze, zeer gewaardeerde trainingscoördinator en verzorger, Peter den Hartog zijn
afscheidswedstrijd voor de KNVB. En dat was op Varkenoord tussen Feyenoord JO16 en Excelsior R. JO16.
Hij werd hierbij geassisteerd door Bas Persoon en Roan van Marrewijk en dat was zeer speciaal.
Het werd een feestelijk gebeuren, waarbij Peter de gouden scheidrechtersspeld van de KNVB kreeg. Ook
door Feyenoord en Excelsior werd hij niet vergeten.
Roan en Bas hadden de regie op het veld met o.a. een erehaag voor Peter.
Zelf ben ik op 17 februari 2019 bij Tineke en Peter thuis geweest namens het HSV-bestuur om onze waardering
voor Peter te laten blijken.
Onder het genot van koffie met gebak werd tevreden teruggekeken en veel gelachen.
Het was een feestelijk en gezellig samenzijn.
Gelukkig blijft hij gewoon doorgaan met zijn activiteiten voor de HSV, waarvoor dank.
Commissie werving en behoud.
• Via de SO-3 bijeenkomsten van de KNVB in ons clubgebouw komen er toch weer wat nieuwe leden bij
en dat is prima.
Redactiecommissie.
• Jos Straver en het bestuur zijn druk bezig met het vergaren van alle stukken, die nodig zijn voor het vervaardigen van het Jaarverslag 2018.
Ook het uitnodigen van de jubilarissen hoort hierbij.
Het is nu bijna klaar, maar het Journaal van April staat ook alweer voor de deur.
Dus nog meer werk aan de winkel.
Activiteitencommissie.
• 7 tegen 7 regionaal in Rotterdam in april; landelijke finales in juni in Enschede.
• De spelregelwedstrijden zijn op 5 april regionaal in Rotterdam en later landelijk.
• Ook zijn we samen met Gouda bezig voor een DART competitie
.
Werkgroep ontspanning.
• Iedere eerste donderdag van de maand is er weer kaarten in het clubgebouw.
Barcommissie.
• De barbezetting gaat wat beter. Er hebben zich ook nieuwe mensen aangemeld.
Werkgroep training.
• Ondanks het wat mindere weer blijft de training gewoon doorgaan.
Werkgroep spelregels.
• Elke laatste donderdag van de maand blijft dit doorgaan tot juli.
Peter den Breejen, secretaris HSV
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Jaarvergadering HSV op 12 april 2019
Aan de erevoorzitter, de ereleden, de leden van verdienste, de leden en de donateurs.
Namens het bestuur wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de
86e ALGEMENE LEDENVERGADERING
Deze zal worden gehouden op
datum
aanvang
locatie

:
:
:

vrijdag 12 april 2019
20.00 uur
clubgebouw Hsv RAS, Albardastraat 15, 2555 XP Den Haag.

AGENDA
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

Opening.
Mededelingen en ingekomen correspondentie.
Verslag van de 85e Algemene Ledenvergadering gehouden op 13 april 2018.
Jaarverslag van de secretaris en van de diverse commissies en werkgroepen.
Jaarverslag van de penningmeester.
Verslag van de financiële commissie.
Begroting 2019 en de begroting 2020.
Vaststelling contributie 2020.
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2020 niet te verhogen. Hoewel hier vorig jaar sprake van was,
is dit toch niet langer noodzakelijk gebleken.
Oorzaak: kostenbesparingen op het Journaal en voldoende eigen vermogen.
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.
Bijzondere aangelegenheden met betrekking tot leden.
Samenwerking met RAS:
•
Algemeen
•
Trainingsfaciliteiten
Bestuursverkiezing.
Volgens het schema van aftreding zijn Willem van der Linden en Peter den Breejen aftredend.
Beiden hebben zij zich herkiesbaar gesteld voor nog eens 3 jaar.
Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot 10 april 2019.
Sinds enige maanden draait Remy Voois op proef mee als vijfde bestuurslid van het bestuur.
Dit tot grote tevredenheid van het bestuur als ook van Remy zelf. Daarom stelt het bestuur voor
aan de ALV om hem per direct toe te laten treden tot het HSV-bestuur.
Financiële commissie.
De commissie bestaat uit de heren Jan van Adrichem en Peter Glasbergen. Zij hebben
het financiële reilen en zeilen van de HSV gecontroleerd en hun bevindingen staan op papier
en worden voorgelezen. De heer Van Adrichem is statutair aftredend.
Bas Persoon is door de secretaris benaderd om toe te treden tot deze commissie. Hij heeft hier positief
op gereageerd, maar dit moet de ALV nog wel goedkeuren.
Benoeming commissie- en werkgroep-leden.
Het bestuur vraagt de Vergadering mandaat om commissie- en werkgroep-leden lopende het
verenigingsjaar te mogen benoemen.
Rondvraag.
Sluiting.

Cor Vogelesang, voorzitter
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maart 2019

Peter den Breejen, secretaris

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.
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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.
• 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.
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• 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.
• 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.
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Geen heden zonder verleden
Deel 12 (1986)
De Nieuwjaarsreceptie was al op 2 januari en wij ontvingen als bestuur, gehuld in smoking, onze gasten van
de HVB en uiteraard onze eigen leden. Henk ter Hoeven reikte vooruitlopend op de HVB-receptie alvast de
Zilveren Waarderingsspeld van de KNVB aan mij uit, later gevolgd door o.a. Cees van der Togt en Henk
Schuller.
In de Haagsche Courant van 13 januari 1986 werd een ruim artikel gewijd aan de HSV, voorzien van een foto
die gemaakt was in onze kantine tijdens de Nieuwjaarsreceptie met een flink aantal leden. De foto zit in mijn
archief, maar de kwaliteit is slecht.
Vrijdagavond 24 januari 1986 was er weer een Medewerkersavond met 94 (!!!) aanwezigen, die genoten van
de band “Touché” en een optreden van “Koos Alberts” (Roel Jansen).
Carnaval vierden we op 1 februari 1986 met een optreden van “Norbert” en bezoek van Stadsprins Jan 1 van
“De Ooie Pieren” en zijn (grote) gevolg. Onze Prins was Kees Meeuwisse.
De Vriendenkring Gent was 31 mei 1986 te gast aan de IJzerwerf, met als speciale gast de Ambassadeur van
België. We konden de beide volksliederen buiten laten horen voor de wedstrijd van 15.30 uur. Voordien
hadden we o.a. een bezoek geregeld aan Het Binnenhof en de Tweede Kamer. Na afloop een borreluur,
buffet en gezellig samenzijn.

Op 7 juni 1986 reisden we naar Drachten voor het COVS-Voetbalkampioenschap van Nederland. Met een
volle bus naar het toernooi en na afloop een diner in De Biltse Hoek.

Stichting FC Den Haag zond ons op 20 jujli 1986 een brief met de mededeling dat vanaf seizoen 1986-1987
je niet meer op vertoon van je scheidsrechtersdiploma een wedstrijd kunt bezoeken; wel kun je 1 gratis kaart
krijgen op vertoon van je diploma bij het loket “informatie”.
Wij waren op zaterdag 23 augustus 1986 met een bestuursdeputatie aanwezig bij de finale van de HC-Cup
op het terrein van DWO en op zaterdag 30 augustus 1986 in het gebouw van de Haagsche Courant voor
een opname van Radio Sportkrant als vooruitblik op het seizoen.
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John Blankenstein schreef ons een bedankbrief voor de complimenten die wij hem zonden t.g.v. zijn aanstel
ling als arbiter bij de Europacup 1 – wedstrijd Oergryte Göteborg tegen Dynamo Berlin. Ik memoreer dat,
omdat John schreef “Bij de HSV is het ooit allemaal begonnen”.
07 november 1986 hielden we een echte modeshow van “Ofra” in onze kantine. Tijdens deze drukbezochte
avond liepen o.a. mijn moeder en dochter mee als mannequins.

Op 13.11.86 was de avond van de installatie van de Raad van Elf door oud-burgemeester en HSV-Erelid Drs.
F.G.L.L. Schols.

De Voetbalquiz werd op 20 november 1986 bij ons gehouden. Deelnemende ploegen waren De Amateurs,
De Hockeyprominenten, Sportredacties van Het Binnenhof en de Haagsche Courant en uiteraard de H.S.V.
Mario van der Ende was een geweldige quizmaster en de HC won. Rob van Dullemen kreeg de humor-prijs.
Individueel werd Frans Leermakers winnaar.
De rode lantaarn was voor Dries Weber, die meende slechts voor de gezelligheid te zijn uitgenodigd. Hij sprak
later van “een generatiekloof”.
Herman van Bergem schreef een fraai stuk in Voetbal West over de receptie vanwege het 40-jarig dienstver
band bij de HVB van Gerrit en Lenie Vonk-Kleijn. Loftrompetten werden gestoken door Henk ter Hoeven, Hans
Rijkhoek en ondergetekende, waarbij Jan Wingelaar e.e.a. aan elkaar praatte. Henny Jansen bood een
stapeltje “enveloppen met inhoud” aan namens de commissies en o.a. ereleden. De Vonkjes – eenmaal
thuisgekomen – troffen slechts lege enveloppen aan. Foutje van Henny (later goedgemaakt).
HBS opende hun eerste kunstgrasveld en De Goede Sint bezocht de IJzerwerf op 6 december.
Wim van den Berg
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Indien onbestelbaar:
Pijperplein 4, 2692 BG ‘s-Gravenzande

