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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

In Memoriam Ted Bol
Zaterdag 18 mei 2019 bereikte ons, via een adver
tentie in de krant, het droeve bericht dat ons zeer
gewaardeerd erelid Ted Bol op 9 mei jl. op 87 jari
ge leeftijd is overleden in het Hospice Het Vliet
huys. De uitvaart heeft in besloten kring reeds
plaatsgevonden.
Ted was al geruime tijd erelid van de Haagse
Scheidsrechters Vereniging. Als zeer deskundige
hoofdredacteur was hij jaren verantwoordelijk
voor de inhoud van het clubblad van onze vere
niging. Bij hem thuis in Voorburg werd destijds het
Journaal nog samen met enkele trouwe mede
werkers klaargemaakt voor de verzending naar
de leden.
Wij wensen de nabestaanden namens het be
stuur veel sterkte toe met dit verlies en zullen Ted
altijd in onze gedachten houden.
Cor Vogelesang
Voorzitter Haagse Scheidsrechters Vereniging

Datum inleveren kopij: uiterlijk 10 juli 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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Openingstoespraak ALV 12 april 2019
Ik heet u namens het bestuur van de HSV welkom op de 86e Algemene jaarvergadering van de Haagse
Scheidsrechters Vereniging.
Een bijzonder woord van welkom aan onze erevoorzitter, ereleden, leden van verdiensten, de vertegenwoor
diger van de COVS , onze jubilarissen en hun gasten. Het is een goed gebruik om deze vergadering te be
ginnen met een terugblik op het afgelopen verenigingsjaar.
In de ALV van april 2018 stonden we reeds stil bij het ons op 3 januari 2018 ontvallen lid Piet Meijer Sr. In 2018
zijn ons gelukkig geen andere leden ontvallen.
Het verenigingsjaar 2018 werd een jaar waar in de HSV opnieuw heeft gepoogd de stijgende lijn door te
trekken. Het ledenaantal bleef ondanks een aantal opzeggingen redelijk stabiel. Er kwamen wat nieuwe
jongere leden bij die inmiddels ook deel uitmaken van onze trouwe trainingsgroep. Juist de aanwas van
jonge leden is voor de club van essentieel belang. Wel zegden een aantal donateur verenigingen om uit
eenlopende redenen hun donateurschap op. Maar het is zeker een belangrijk doel van dit bestuur om de
banden met de verenigingen aan te halen. Daartoe heb ik als voorzitter ook met verschillende verenigingen
in de Haagse regio in het afgelopen jaar goede gesprekken gevoerd. Ik hoop dat wij hier dit jaar al de
vruchten van kunnen plukken in de vorm van een nauwere samenwerking.
In dat licht bezien kan ik melden dat het contact met onze gastheer de vv. RAS ook nog steeds op een zeer
constructieve en positieve wijze verloopt.
Wat ook positief genoemd mag worden is de plezierige wijze waarop de trainingsgroep zich binnen onze
vereniging in het afgelopen jaar heeft gemanifesteerd. Er kwamen mooie initiatieven uit de groep, zoals
deelname aan de spelregelwedstrijden en de voetbaltoernooien. Het bezoek aan het landelijke 7 tegen 7
toernooi in Eindhoven werd afgesloten met een door de groep zelf georganiseerd gezamenlijk etentje. En
dat is leuk omdat het de samenhang binnen deze groep duidelijk heeft versterkt. Dat geeft ook weer een
positieve boost aan onze club in de uitstraling naar buiten.
Jammer genoeg verloren we wel onze jarenlange trouwe sponsor Free Kicksport als adverteerder in het
journaal. De reden is dat steeds meer leden besluiten om hun aanschaf van kleding via het internnet te
plaatsen. Doordoor is voor Free Kicksport de binding en noodzaak om als bladsponsor op te treden verdwe
nen. Weet u nog mogelijke adverteerders die wel belangstelling zouden kunnen hebben om de vrijgekomen
ruimte in ons mooie blad met een advertentie te vullen?
Zoals in de ALV 2018 afgesproken zijn we vanaf januari 2019 begonnen met het nog meer digitaal verspreiden
van het Journaal. Hierbij is wel rekening gehouden met die leden welke nog geen toegang hebben tot het
internet. Verder is gelet op de hoge leeftijd van de sommige leden die het plezieriger vinden om een blad in
handen te hebben. Deze groepen blijven de papieren versie dan ook in 2019 gewoon ontvangen.
Aan het eind van dit jaar moeten we op zoek naar een nieuwe redacteur voor het Journaal. Wie is bereid en
in staat om deze taak op zich te nemen?
Het bezoek aan clubavonden baart ons nog steeds grote zorgen. Uitzonderingen zijn de avonden waarop
er iets wordt georganiseerd in de vorm van een spreker of spelregels. Er is een kleine vaste groep bezoekers
die na de training blijft hangen voor een drankje. Maar de leden die niet trainen zien we nauwelijks bij de
vereniging op de clubavond. Wel is er nog steeds het vaste groepje kaarters die iedere clubavond trouw
aanwezig zijn. Uiteraard vinden wij dat natuurlijk ook fijn. We zijn nog op zoek naar barmedewerkers die bereid
zijn het eerste gedeelte van de avond, totdat de training is afgelopen, achter de bar te staan. Een hele avond
beschikbaar zijn is natuurlijk nog mooier.
De Facebook pagina en de website worden goed gevonden door leden en buitenstaanders. Zo werd bij een
afgelasting van de training door slechte weeromstandigheden dit bericht op de website meer dan 150 keer
bezocht. Binnen de trainingsgroep wordt er gebruik gemaakt van What’s app. Dit bevordert de snelle com
municatie binnen de trainingsgroep.
Mede door inzet van de COVS mochten we ons in 2018 verheugen op het huisvesten van enkele activiteiten
van de KNVB. De SO3 cursus en een aantal themabijeenkomsten vonden plaats in het clubgebouw. Als
eerder gememoreerd heeft dat een gunstig effect op de aanwas van nieuwe leden en natuurlijk ook op onze
financiën.
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Naar wij hopen zal de positieve trend binnen de vereniging zich in 2019 voortzetten. Maar zoals bij eerdere
toespraken al werd gememoreerd kan dit alleen worden gerealiseerd met de inzet en betrokkenheid van
een ieder.
Ik verklaar de vergadering voor geopend.
Cor Vogelesang, Voorzitter HSV

Samenvatting van de ALV van 12 april 2019
Er waren 37 stemgerechtigde leden aanwezig bij deze 86e ALV van onze HSV.
Om 20.05 uur opende onze voorzitter, Cor Vogelesang, deze reguliere jaarvergadering.
Zijn welkomstwoord vindt U elders in dit Journaal.
Nadat Peter de namen van de mensen, die zich afgemeld hadden, had voorgelezen, ging Cor verder om
de ALV-agenda punt voor punt te volgen.
Het verslag van de vorige ALV, het verslag van de secretaris en de werkgroepen, het jaarverslag van de
penningmeester en de begrotingen en resultaten van 2018 t/m 2020 werden soepel afgewerkt.
Hierover kwamen geen vragen uit de zaal.
Voor het verslag van de financiële commissie kreeg Peter Glasbergen de microfoon.
Hij las de bevindingen van de commissie voor en hierop kwam instemmend applaus uit de zaal.
Jan van Adrichem trad af en werd bedankt door de voorzitter. Bas Persoon neemt zijn plaats in.
Wouter van Bree heeft zich ook aangemeld en hij wordt reserve-lid. Ook hiervoor dank.
De contributie voor 2020 blijft onveranderd en ook de samenwerking met RAS gaat lekker.
Punt 09 was ingeruimd voor de jubilarissen en dat waren er nogal wat; 7 stuks.
Cor Vogelesang en Ron de Wolf voor 25 jaar lid van HSV en COVS; Henk Martin, Mario van der Ende, Jan de
Pauw en Peter Oskam waren al 40 jaar lid; Martin van Heesch spande echter de kroon met een 50 jarig lid
maatschap !! Op gepaste wijze werden zij allen in het zonnetje gezet.
Ook hadden de meeste jubilarissen iemand meegenomen; hetgeen de feestvreugde alleen maar verhoog
de. Henk Lukassen en Peter Vreeswijk behoorden ook tot de jubilarissen, maar zij konden op 12 april niet
aanwezig zijn. Op 25 april 2019 tijdens de spelregelavond zijn zij alsnog gehuldigd.
Met instemming van de ALV is Remy Voois officieel toegetreden tot het HSV-bestuur en daar zijn wij bijzonder
blij mee. Het bestuur bestaat nu weer uit 5 personen en dat is fijn.
Onze erevoorzitter, Wim van den Berg, bedankt het bestuur voor alle inspanningen.
Om 20.55 uur sluit onze voorzitter deze ALV en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.
In 2020 zal er weer een ALV zijn, maar dan op vrijdagavond 10 april.
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Van het Secretariaat
AGENDA
30 mei 2019
6 juni 2019
15 juni 2019
22 juni 2019
29 juni 2019
1 augustus 2019
29 augustus 2019
5 september 2019

Hemelvaartsdag (Clubgebouw gesloten)
Klaverjassen en Jokeren
NK Spelregels bij COVS Enschede zonder de HSV
NK 7 tegen 7 bij COVS Enschede met de HSV
Seizoensafsluiting met trainen, lunch en voetbalquiz voor alle leden.
(nadere info volgt op onze website en per email)
Eerste training van het seizoen 2019/2020.
Spelregeluurtje met aandacht voor de nieuwe regels
Klaverjassen en Jokeren

Voor meer info: zie onze website www.hsv-denhaag.com en Facebook
Van de bestuurstafel
Commissie werving en behoud.
•
Er komen wat nieuwe leden bij, maar er haakt af en toe helaas ook iemand af.
Redactiecommissie.
•
Jos blijft het Journaal verzorgen tot eind 2019.
Het bestuur blijft op zoek naar een nieuwe redacteur.
Activiteitencommissie.
•
Zie hiervoor bovenstaande agenda.
Werkgroep ontspanning.
•
Zie agenda.
Barcommissie.
•
Het barschema blijft puzzelen voor het bestuur.
Gelukkig hebben er zich nieuwe mensen aangemeld voor achter de bar en dat zijn
Ruud Rolandus Boers, Roan van Marrewijk en Simon Taal. Hiervoor veel dank.
Werkgroep training.
•
Zie hiervoor de bovenstaande agenda.
In de maand juli kan er op donderdag getraind blijven worden. De kantine blijft echter dicht.
Houdt u daar rekening mee s.v.p.
Werkgroep spelregels.
•
Het laatste spelregeluurtje was op 23 mei 2019.
Op 1 en 29 augustus 2019 zal de draad door Remy en Jan weer opgepakt worden met speciale aandacht
voor de wederom vernieuwde spelregels.
Peter den Breejen, secretariaat HSV
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Interview Peter den Hartog
Op 71-jarige leeftijd heeft Peter den Hartog afscheid genomen als scheidsrechter bij de KNVB. Na zijn laatste
wedstrijd tussen jeugdteams van Feyenoord en Excelsior ontving hij van Nils van Kampen van KNVB
Scheidrechterszaken de Gouden Speld voor zijn verdiensten. “Het was buitengewoon leuk en een grote
verrassing”, vertelt een trotse Peter den Hartog.
De scheidsrechter uit Loosduinen blijft echter betrokken bij de arbitrage en de Haagse Scheidsrechters Ver
eniging. Hij zal scheidsrechters blijven rapporteren, blijven trainen en hij blijft verzorger bij de HSV. “Dan blijf
ik fit en het is bovendien erg gezellig.”
Een van zijn mooiste herinneringen is het fluiten in de Rotterdam Cup. Tijdens de wedstrijd tussen Berkel en
HWD speelden tijdens de tweede helft twee kleinzoons van hem mee. “Dat is zo bijzonder, je kleinkinderen
Jim en Roy die meespelen”, vertelt Peter. “Ik moest een strafschop geven tegen hen en mijn kleinzoon stopte
‘m.” Tijdens een van zijn wedstrijden heeft hij ook eens zijn eigen dochter het veld uitgestuurd. “Ze weet: als
ik het doe, dan is het wel terecht. Ze heeft het er nog vaak over.”
Bij de laatste wedstrijd van zijn carrière waren ook een dochter en zijn vrouw aanwezig. Een carrière die 55
jaar geleden is begonnen. Hij keek bij zijn broer en moest een team van de HTS Wegastraat fluiten tegen een
team uit Delft. “De scheids kwam niet en zo begon ik op mijn zestiende.” Hij speelde bij Loosduinen en floot
sindsdien bij de club. Toen hij bij de politie ging werken, moest hij ook bij HPSV spelen. Hij floot nog af en toe
een oefenpotje en was keeper van het Westlands elftal.
Op zijn 55e pakte Den Hartog de fluit weer op. Eerst bij Loosduinen als clubscheidsrechter en na drie jaar had
hij dat wel gezien. Hij zocht meer uitdaging en ging voor de KNVB fluiten. “Ik kende nog veel bestuursleden
uit mijn eigen voetbaltijd”, vertelt Peter. “Ook toen was het leuk om weer hogerop te komen bij de bond.”
Een rugblessure gooide nog even roet in het eten. Peter moest gas terugnemen. Een halfjaar lang stond hij
langs de lijn. Toen is hij het begeleiden van scheidsrechters gaan oppakken en volgende hij een rappor
teurscursus, iets waar hij nog steeds mee door blijft ga na zijn actieve carrière. Zo gauw het weer kon, stond
hij weer op de velden. “Ik ben nog steeds fanatiek. Gelukkig ben ik ook nog nooit gedegradeerd. Ik ben zelfs
voorbij mijn zestigste nog de SO2 gaan doen omdat ik gepromoveerd was.”
Hij merkt dat hij in zijn carrière veel heeft gehad aan zijn levenservaring. Hij werkte voor de zedenpolitie en
behandelde ook veel milieuzaken toen hij bij het Waterschap werkte. “Daar heb ik geleerd rustig te blijven
onder alle omstandigheden.” Dat bleef hij ook toen hij voor het eerst moest staken, waarna hij van de uitploeg
te horen kreeg dat hij dronken op het veld zou hebben gestaan. “Dat wilde ik eerst laten gaan, maar toen
ik op de eilanden moest fluiten, schreef iedereen nadat ik een strafschop had gegeven daar weer over. Daar
had ik bij het fluiten dus toch last van en toen heb ik aangifte gedaan van smaad.”
Zijn tweede keer staken was pas in zijn voorlaatste wedstrijd. Hij is blij dat het niet bij zijn afscheidswedstrijd
gebeurde. “Daar heb ik bewust naartoe geleefd. Het was een mooi moment om te stoppen nu. Nu ben ik
nog overal met een goed gevoel weggegaan.”
Den Hartog gaat naast het rapporteurschap ook voor een rol als persoonlijk coach. “Ik heb me al voor een
cursus opgegeven. Het is mooi om contact met zo’n jonge scheids te hebben en hem te helpen. Dat geeft
een goed gevoel. Het is mooi om nog elke week zo bezig te zijn.”
Jan ter Harmsel
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Geen heden zonder verleden
Deel 13 (1987)

Het Bestuur tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Staand v.l.n.r. Calvin Corion, Jaap Roos, Rob de Wit, Peter Oskam,
Theo Boutens, Wim van den Berg en Kees Wenneker. Zittend Jan van Ockenburg, Paul Guliger, Henk Boerman
en Joop van der Ham. Gerard van Oostrom ontbrak.
Over hem verscheen een uitvoerige levensloop in Het Binnenhof t.g.v. zijn 35-jarig lidmaatschap van de H.S.
V. waar hij 20 jaar de training heeft verzorgd.
We vierden weer Carnaval, hadden een Medewerkersavond en werden gastheer voor REMO dat na een
vervelende affaire weer aan de competitie mocht deelnemen, maar de thuiswedstrijden bij ons op de IJzer
werf moest spelen.
De H.S.V. won de 9e biljartwedstrijd bij en tegen H.B.S. en we waren kandidaat voor De Gulden Ooievaar van
de Gemeente Den Haag. De Haagse Vrijwillige Brandweer won hem.
De 54e Algemene Vergadering was op 14 april 1987. We namen afscheid van Henk Boerman, Paul Guliger,
Jan van Ockenburg, Gerard van Oostrom en Jaap Roos als bestuurslid. We benoemden die avond Piet Vink
en Gerard van Oostrom tot Erelid van de H.S.V.
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Zij ontvingen een geheel nieuwe gouden H.S.V.-speld met diamant, die we ook mochten uitreiken aan de
bestaande ereleden Jan van Noort, Toon Jelders en Joop van der Ham.
Jan Plasmans van de C.O.V. S. bood mij de Zilveren scheidsrechter aan voor het 25-jarig lidmaatschap van
zowel de H.S.V. als de C.O.V.S.
Piet Vink verrichte de aftrap bij “Sterrenslag” op 30 april 1987, waar Roel Jansen, Gerard Frieser en ik de
wedstrijden mochten leiden.
Op 01 juli 1987 verscheen mijn beleidsnota “Bestuursbeleid en onderlinge samenwerking”, mede omdat het
bestuur was ingekrompen en taken nadrukkelijk dienden te zijn omschreven. Daar hebben we jarenlang
plezier van gehad.
Gedurende de zomer schilderden Jaap Koppers, Henk de Roo en Leen van Velzen de binnenzijde van onze
kantine. Een hele (warme) klus, maar met een erg fraai resultaat!
Na correspondentie ter zake met Fred van Hal, vicevoorzitter van Stichting F.C. Den Haag, kregen we m.i.v.
seizoen 1987-1988 2 kaarten voor de Eretribune en 2 passe-partouts voor de ontvangstruimte na afloop. Een
hele verbetering!
Zondag 30 augustus werden Thea en ik nietsvermoedend “ontvoerd” en in de watten gelegd vanwege 10
jaar voorzitterschap. Een geweldige spontane ervaring!
De toen aangeboden fraaie ets van de Hofvijver hangt nog immer in ons appartement.
Op 09 september was er een lezing van Leo Horn in onze kantine: uitverkocht!
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REMO schreef 26 oktober 1987 een bedankbrief aan de H.S.V. omdat zij 12 “thuiswedstrijden” op onze ac
commodatie mochten spelen en dus ook de kantine geopend was en bezet door onze vrijwilligers. Ook onze
bestuursleden waren afwisselend bij alle wedstrijden aanwezig.
Op 03 november 1987 bestonden wij 55 jaar, weliswaar geen officieel jubileum, maar wel reden om een
reünie te houden en op 06 november een feestavond in “De Bijhorst” met de trekking, door de daar aanwe
zige notaris Setz, van de loterij. Er was een cartoontekenaar, het orkest “The New Family” met 2 zangeressen
traden de gehele avond op, de dansgroep Fata Morgana o.l.v. Barbara Boerman zette haar beste (fraaie)
beentjes voor. In die groep danste Corina Konijnenburg (“Poessie Mauw” bij Dorus – Tom Manders) die ik
later in navolging van Dorus ook op schoot mocht houden. Maar ja, toen was ik net benoemd tot Erelid………

Zaterdag 14 november 1987 namen we afscheid van Henk ter Hoeven als voorzitter van de H.V.B. (KNVB Afd.
’s-Gravenhage) ook weer in “De Bijhorst”. Onkreukbaar en reglementsvast en vrij lang o.a. ook mijn voorzitter
van de tuchtcommissie. De HSV bood hem naast een gedicht ook een fles champagne aan. De KNVB be
noemde hem tot Bondsridder.
Wim van den Berg
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HSV team glorieus winnaar 7 tegen 7
districtsvoetbaltoernooi
Op woensdag 24 april werd weer het jaarlijkse districtskampioenschap voetbal voor 7 tegen 7 teams geor
ganiseerd door onze vrienden van de RSV op het terrein van Excelsior.
Ook dit jaar was de HSV weer met een team van enthousiaste scheidsrechters aanwezig om haar kunsten
op voetbalgebied te vertonen. Helaas waren de weergoden ons deze avond niet echt gunstig gezind. Vanaf
de eerste wedstrijd kwam de regen gestaag uit de lucht vallen. Maar dat mocht de pret voor onze mannen
niet drukken.
Begonnen werd tegen het 2e team van de RSV waarvan in een spannende wedstrijd met 1-0 werd gewonnen.
Aanvoerder Stanley van Lith wist zijn mannen scherp te houden en ook de 2e wedstrijd tegen SoM (wat staat
voor scheidsrechters op maat) werd een prooi voor de HSV. Toen ook de 3e wedstrijd tegen Gouda een
gemakkelijke 3-0 overwinning opleverde mochten we voorzichtig rekening gaan houden met een mooie
eindklassering.
De 4e wedstrijd ging tegen het jonge team van de VV Ommoord die, met een team van nog actief voetbal
lende zeer jonge clubscheidsrechters, ook alle wedstrijden daarvoor hadden gewonnen. In een spannende,
en soms best fanatieke, wedstrijd, trok de HSV nipt met 1-0 aan het langste eind. In de laatste wedstrijd werd
gespeeld tegen het 1e team van Rotterdam. Altijd een wedstrijd die beide teams niet graag willen verliezen.
Het was spannend maar ook in deze wedstrijd bleek de HSV het sterkste en mocht, na opnieuw een mini
male winst, de toernooizege gaan vieren. Ongeslagen met 5 overwinningen was het duidelijk dat deze
eindzege dik verdiend was.
Na afloop was het nog lang gezellig in de kantine van Excelsior waar de beker uit handen van de voorzitter
van de RSV in ontvangst werd genomen. Hiermee plaatste de HSV zich als districtskampioen, evenals vorig
jaar, opnieuw voor de landelijke finale. Die wordt deze keer verspeeld in Enschede op zaterdag 22 juni. On
danks dat het niet naast de deur is hopen wij die dag op de nodige support van onze leden. Een leuke dag
uit met de HSV is sowieso gegarandeerd.
Rest ons nog om de RSV te bedanken voor de opnieuw voortreffelijke organisatie van het districtstoernooi.
Het blijkt dat zulke evenementen heel goed zijn voor de sociale cohesie tussen de verschillende afdelingen
van het district West 2.
Willem van der Linden
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Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering COVS
Nederland
Op zaterdag 18 mei 2019 was het weer tijd voor de jaarlijkse Algemene vergadering van de landelijke COVS.
Samen met Remy Voois bezochten wij namens de HSV deze vergadering. Als gastheer trad de Gorinchemse
Scheidsrechter Vereniging op.
Naast de gebruikelijk punten op een dergelijke vergadering als de financiën, jaarwerkplan en een terugblijk
stond op deze vergadering centraal het kiezen van een nieuwe voorzitter voor het landelijk bestuur. De hui
dige voorzitter Pol Hinke had in november 2018 laten weten tijdens deze vergadering zijn taak als voorzitter
neer te leggen.
In het blad “De Scheidsrechter” is hier meerdere malen aandacht voor geweest. Uit hun midden had het
bestuur een vertrouwenscommissie benoemd. In de aanloop naar deze vergadering werd door het landelijk
bestuur Ron Sotthewes als voorkeurskandidaat naar voren geschoven.
Eén van de kandidaten, welke niet door commissie was gekozen, stelde zich via steunverklaringen ook
kandidaat. In “De Scheidsrechter” van april 2019 stond van beiden kandidaten een uitgebreid voorstel verhaal.
Aanwezige leden vroegen uitleg over de gevolgde procedure bij deze vacature. René Kiebert gaf namen de
vertrouwenscommissie tekst en uitleg.
Even wat data: 27 januari 2019 vacature opengesteld tot 1 maart 2019. 16 personen hadden zich gemeld
voor de openstaande functie. Op 27 maart 2019 bleven na een voorlichtingsronde zes kandidaten over. De
vertrouwenscommissie bestond uit vier personen. Tijdens de daarop volgende selectie gesprekken werd het
gesprek steeds door 2 leden gevoerd en waren de anderen 2 leden observant. Het gesprek ging via een vast
opgestelde vragenlijst. De leden scoorden onafhankelijk van elkaar. Gelet werd op de competenties die men
zoekt bij de rol van voorzitter. De keuze viel op Ron Sotthewes vanuit de commissie. Op 10 april 2019 werd het
COVS bestuur geïnformeerd. Deze ondersteunde de voordracht van de commissie.
Na deze uitleg kregen beiden kandidaten kans nog éénmaal zich te presenteren.
Na dat beiden het woord hadden gevoerd, werd er schriftelijk gestemd. Hiervoor waren drie COVS leden
gevraagd welke geen deelnemers waren aan de vergadering. Per vereniging was er slechts één stem te
vergeven. Er waren 41 stemgerechtigde verenigingen aanwezig. Na het tellen van de stemmen werd de
uitslag bekend gemaakt. Er waren geen ongeldige stemmen, twee blanco stemmen, 11 stemmen voor Frank
Sanders en 28 stemmen voor Ron Sotthewes.
Ron Sotthewes werd gefeliciteerd met zijn verkiezing.
Nadat dit punt was afgehandeld kon de vergadering zich verdiepen in de andere agendapunten,
zoals het vaststellen van de contributie voor 2020. Deze werd vastgesteld op 15 euro (was 18)
De data voor de diverse activiteiten, zoals het 7 tegen 7 voetbal; het zaalvoetbal en de verschillende spelre
gelwedstrijden, werden vastgesteld.
Het overleg met de KNVB verloopt steeds beter. Hierbij zijn rapportage en begeleiding van scheidsrechters
de speerpunten vanuit de COVS. “We moeten van de afreken cultuur af”meldde scheidend voorzitter Pol
Hinke. Ik kan me daar in vinden maar we hebben nog een lange weg te gaan.
Na de herbenoeming van diverse leden van het bestuur was de tijd om aandacht te schenken aan het af
scheid van Pol Hinke. Met een aantal presentjes en bloemen werd hij bedankt voor zijn grote inzet in de af
gelopen vier en half jaar als voorzitter.
Rond 13.15 uur werd de vergadering gesloten.
De volgende ALV is op zaterdag 16 mei 2020 bij de SVDU (Scheidsrechters Vereniging District Utrecht) in Utrecht.
In de komende editie van “De Scheidsrechter” zal ongetwijfeld een verslag staan, zeker het lezen waard.
Cor Vogelesang, Voorzitter HSV
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Mijn Cluppie
Het vandaag de dag dat ik naar mijn cluppie ga, lekker even weg uit de sleur van elke dag. Als ik weg fiets,
denk ik aan Jekkers: “ even lekker …. Theo van den Burg en op die lange Van Vianen enz.
“ Yes, dit wordt mijn middag. Respect voor alle deelnemers, aan m’n reet - Ik mag los.”
Aangekomen op het veld, zie ik gelijk dat ik geluk heb. Mijn maat is er al en laat zich horen bij veld 2. Dit
wordt vast geweldig vandaag.
Na een paar gele rakkers gaan we naar het eerste. Ik heb zin in deze pot. Onze jongens zijn lekker op dreef
en gelukkig kan ik laten horen wat ik ervan vind. De man in het zwart doet erg zijn best, maar we laten ons
horen als hij het signaal van onze man langs de zijlijn negeert.
Hoezo respect?, ik moet even mijn gram halen, want ik moet straks nog een week naar mijn baas “Ja meneer
en nee meneer, Eikel”; denk ik. Ik leef me helemaal uit.
Niemand, die mij iets maakt, het is fèn langs de lèn.
Als ik aan het eind de middag richting huis waggel, komt er een tekst uit een liedje van Rob de Nijs in mijn
hoofd “en morgen een cent in het zakje doen, zo koopt hij zijn ziel weer terug en zijn fatsoen.”
Ik moet nog wat overmaken voor het jeugdkamp.
Helaas lijkt wel of wat hier boven staat de waarheid is langs de velden. Niet alleen zogenaamde supporters
maken zich hieraan schuldig, maar ik zie en hoor bestuursleden, die zich niet onbetuigd laten in de manier
waarop kritiek wordt gegeven op spelers en leidsmannen.
Waarom moet dit?
Na alle goede promotie voor een beter gedrag langs de lijn lijkt het verbale geweld toch weer toe te nemen.
Actie als “zonder respect geen voetbal” blijkt nog steeds nodig. Helaas las ik op Facebook enkele weken
geleden dat een clubscheidsrechter de fluit in de wilgen hing omdat het hierboven omschreven hem allemaal
te veel werd. In zijn verhaal komt ook nog een bedreiging voor.
Deze scheidsrechter schrijft nog iets van zich af, maar hoeveel stoppen er zonder een geluid af te geven?
Laten we met elkaar proberen personen die wangeluid of wangedrag vertonen hierop aan te spreken, zodat
het echt fijn is langs de lijn, maar ook in het veld.
Een voetbal liefhebber
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Indien onbestelbaar:
Pijperplein 4, 2692 BG ‘s-Gravenzande

