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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
Telefoon: 070 - 386 73 63 – 387 21 62
Telefax: 070 - 387 40 29

voor de meest complete dienstverlening

Schoonmaakbedrijf A.J.G. VAN LOENEN B.V.
Kon. Wilhelminalaan 362 - 364 - 2274 BH 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. 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 november 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 bal rolt weer op de voetbalvelden. de profs zijn al
weer een aantal wedstrijden op weg en de amateurs
hebben ook al weer wedstrijden er op zitten in de
competitie. Dus u als scheidsrechter of rapporteur
bent ook al weer bezig met uw mooie hobby.
 
De Champions League is ook van start gegaan met
wisselende resultaten van de Nederlandse clubs. Zo
verloor PSV in Barcelona kansloos met 4- 0 van de
plaatselijke club en boekte Ajax in Amsterdam een
prachtige overwinning met 3 - 0 op AEK Athene. We
gaan zien hoe onze clubs het verdergaan doen in de
poule fase. 
 
Ook de Nations Cup is van start gegaan. Nederland
is hier helaas begonnen met een 2 - 1 nederlaag in
en tegen Frankrijk. De volgende wedstrijd spelen ze
tegen Duitsland op 13 oktober 2018.
 
Een fijn voetbalseizoen voor u allen.
 
Uw hoofdredacteur
Jos Straver
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Het weer verandert met het seizoen, verandert de sport
mee?
ls ik dit schrijf, zijn de eerste rondes van de competities voor alle niveaus al gespeeld. Een nieuw seizoen, na
een mooie zomer, staat voor de deur. De eerste ervaringen zijn opgedaan met de videoreferee. De wereld
om ons heen verandert door verdere digitalisering, wat ook in de voetbalwereld en dus ook voor de
scheidsrechter merkbaar is. Betekent iedere verandering nu een verbetering?
 
Ik weet het antwoord niet. Helaas heb ik geen glazen bol waarin ik kan zien wat het gaat brengen voor onze
voetbalsport. Ook de HSV zal mee moeten veranderen om bij te blijven. Hoe dat eruit gaat zien? Wie het weet,
mag het zeggen. Dat digitalisering daarin een rol speelt, is wel duidelijk.
 
Deze zomer was altijd wel ergens een voetbalwedstrijd te zien op tv. Op de radio hoorde ik de afgelopen een
week een gesprek over voetbal en tv-rechten. De spreker, wiens naam ik ben vergeten, vertelde dat er ver
gaande plannen bestaan om straks alle wedstrijden, ook die van amateurs op de een of ander manier
zichtbaar te maken via de digitale wereld. De spreker had het over meer dan 6.000 wedstrijden per week,
die je dan kunt volgen. Hij gaf aan dat deze wedstrijden dan worden gefilmd door vaste camera’s langs de
velden, waarbij geen mensen meer nodig zijn voor commentaar of om de camera’s te bedienen.
 
Het lijkt ver weg, maar dit fenomeen komt wel regelmatig voor in andere sporten waarbij een zogenaamde
life-stream de wedstrijd volgt op grond van bewegingen in het veld. Binnen ons gezin is mijn dochter actief
als keeper van het Nederlands team Floorball. Haar wedstrijden kan ik  nu al via de computer volgen, ook
als zij in Italië speelt. De toekomst is begonnen en we moeten ook als voetbalsport mee. De scheidsrechter
maakt daarvan deel uit.
 
Over veranderingen gesproken: ook de KNVB is in beweging als het gaat om coaching en het begeleiden
van scheidsrechters in alle geledingen. Daarom vinden in samenspraak met de COVS gesprekken plaats
met scheidsrechters die willen meedenken over veranderingen.
Ik  hoop dat ook enkele van onze leden deze handschoen hebben opgepakt.
 
Op zaterdag 8 september 2018 vond de jaarlijkse vergadering van de COVS in Leusden plaats. In het ope
ningswoord van voorzitter Pol Hinke kwam ook het onderwerp ‘verandering’ naar voren. Wat daarbij opviel
was dat de voorzitter sprak over de vernieuwing binnen de COVS en de wens om tot een beter zichtbare
COVS te komen.
 
Eén van de agendapunten tijdens de vergadering was de afschaffing van de papieren versie van het blad
“De Scheidsrechter”. Drie jaar geleden werd een proef gestart met het digitaal verzenden van het COVS-blad.
Nu was de tijd gekomen voor de evaluatie van die proef. Het voorstel van het COVS-bestuur was het volledig
stoppen van de papieren versie van het blad per januari 2019. Op dit moment krijgen nog 78 COVS-leden
het blad digitaal. Met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen werd het voorstel aangenomen. Het blad ”De
Scheidsrechter“ is vanaf januari alleen nog digitaal te lezen.
Wel komt erop de website van de COVS een PDF-versie zodat “De Scheidsrechter” door de districten op eigen
initiatief in hardcopy kan worden gedeeld. Dit biedt COVS-verenigingen de mogelijkheid het blad op eigen
kosten eventueel te verspreiden onder die leden die nog geen emailadres hebben.
 
Tijdens de discussie over dit onderwerp was er een uitspraak van de COVS-voorzitter die mij aan het denken
zette als het gaat om verandering. Ik weet de precieze bewoordingen niet meer, maar het kwam op het
volgende neer; “De COVS richt zich op de leden, die actief bezig zijn met de voetbalsport, in welke rol dan
ook.” Het eventuele verlies van leden, door het blad alleen nog digitaal ter beschikking te stellen, neemt de
COVS voor lief.
De veranderingen komen, dat houden we niet tegen.
 
Ook binnen onze eigen HSV gaan geluiden op om ons “Journaal” alleen nog digitaal te verspreiden. Het is
nog niet zover. De vraag, die tijdens onze jaarvergadering naar voren kwam over kostenbesparing door het
blad alleen nog digitaal te verspreiden, is zeker nog niet beantwoord. Ik zou zeggen; wordt vervolgd. Ook in
2019 zal ons blad aan die leden, die geen mailadres hebben, op papier worden toegestuurd.
Wat niet verandert, is dat het HSV-bestuur hoopt u op 11 oktober a.s. te mogen ontvangen als we een
gastspreker hebben.
 
Uw voorzitter, Cor Vogelesang
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Van het secretariaat

  4 oktober 2018 Kaarten in het clubgebouw
11 oktober 2018 Lezing om 20.30 uur; geen training
15 oktober 2018 COVS-regio-overleg bij VSV Vlaardingen 19.30 uur
18 oktober 2018 SO3 cursus KNVB en bestuursvergadering HSV
25 oktober 2018 Spelregeluurtje HSV
1 november 2018 Kaarten in het clubgebouw
8 november 2018 Bestuursvergadering HSV om 19.30 uur
15 november 2018 SO3 cursus KNVB
23 november 2018 kaarten met RAS in het clubgebouw voor alle leden

 
AGENDA

Voor meer info: zie onze website www.hsv-denhaag.com en Facebook
 
Van de bestuurstafel
Op 18 augustus 2018 was de heropening van het gerenoveerde sportpark Prinses Irene in Rijswijk; o.a.
thuishaven van R.V.C. Celeritas. Het voltallige HSV-bestuur was daar aanwezig, maar ook de wethouder Fi
nanciën van de gemeente Rijswijk Jorke van der Pol,  voetbalanalist Aad de Mos, Haaglanden TV en Radio
West. Ook veel oud-voetballers van ADO en RVC en oud HSV-bestuurders gaven acte de préséance.
Kortom een prima podium voor oude en nieuwe contacten tijdens dit geweldige evenement.
Zaterdag 15 september2018 was het 75-jarig bestaan van de Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging. Bou
dewijn en Peter zijn naar de feestavond geweest in Vlaardingen namens de HSV.
 
Op 9 augustus was de laatste bestuursvergadering.
Hieronder de belangrijkste zaken, die daar besproken zijn.
 
Commissie werving en behoud.
David Coenraads en Wim van der Valk zijn nieuwe leden en van harte welkom.
 
Redactiecommissie.
Het Journaal komt voortaan wat eerder uit. Kopij inleveren uiterlijk iedere 15e van de even maanden. Jo
Sandee gaat geen stukjes meer aanleveren voor het Journaal.
 
Activiteitencommissie. Zie hiervoor bovenstaande agenda.
 
Werkgroep ontspanning.
•  Er komt een spreker op 11 oktober 2018 in de Week van de Scheidsrechter.
•  Willem gaat, voor 11 januari 2019, een bekende scheidsrechter uitnodigen.
 
Barcommissie
Het barschema wordt na de vergadering door het bestuur verder ingevuld tot 1 januari 2019. Nog steeds
zitten we te springen om nieuwe mensen voor achter de bar. Al is het slechts voor 1 keer per maand of 2
maanden. Wie meldt zich aan bij een bestuurslid ?
De bestuursleden doen het nu zelf, maar dat is zeker niet blijvend.
 
Werkgroep training.
Op 2 augustus zijn de trainingen hervat. Alex Stolze wil ook weer komen en Wim Wigleven komt ook weer
terug na zijn operatie. Cor van Elswijk wil per 1 januari 2019 ook weer zijn steentje gaan bijdragen aan de
trainingen. Mike de Bruijn gaat ook weer meedoen. Schema is voorlopig ingevuld tot 1 juli 2019.
Peter den Hartog blijft de trainingen coördineren.
 
Werkgroep spelregels.
De spelregeluurtjes zijn vanaf 30 augustus weer beginnen. Remy en Jan zullen zeker de spelregelwijzigingen
dan onder de aandacht brengen. Ook bij sv Honselersdijk gaat de HSV een spelregelavond organiseren. De
kenningsmakingsavonden van de KNVB komen eraan op een paar maandagavonden. Ook de themabij
eenkomsten gaan in september weer plaats vinden. 
 
Peter den Breejen, secretariaat HSV
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COVS Jaarvergadering 

19 januari 2019 COVS Nederland Landelijk Zaalvoetbaltoernooi
   1 juni 2019 COVS Nederland Landelijke Finale Jeugd Spelregelwedstrijden
 15 juni 2019 COVS Nederland Landelijke Finale Spelregelwedstrijden Scheidsrechters
 22 juni 2019 COVS Nederland Landelijk Veldvoetbaltoernooi

Beste leden,
 
Hieronder de belangrijkste punten uit deze jaarvergadering:
 
• Opening
De jaarvergadering van de COVS op 8 september 2018. werd gehouden bij het bedrijf AFAS te Leusden.
Tijdens het openingswoord benadrukte de voorzitter dat COVS verenigingen nauwer moeten samenwerken
en dat er geen sprake van kan zijn dat de oude structuur (lees bestuur West II) opnieuw wordt opgetuigd.
Hiervoor heeft de COVS het “rondje langs de velden” ingesteld waarbij het Landelijk COVS bestuur het initi
atief neemt.
 
• Voetbaltoernooi
Het voetbaltoernooi 7 tegen 7 wordt na de geslaagde pilot aangenomen als spelvorm voor het jaarlijkse
COVS voetbaltoernooi. COVS Enschede organiseert dit toernooi in 2019. Er worden maximaal 16 teams inge
schreven. De districtskampioenen, de nummers 2 van die toernooien, de titelverdediger en de organiseerde
COVS-vereniging hebben automatisch recht op deelname. De overige districten krijgen een plaats toege
wezen indien deze beschikbaar is. Er komt geen aanwijzing meer voor de organisatie van een toernooi, maar
deze zal  plaatsvinden op aanvraag in plaats van aanwijzing van een district.
 
• Pilot Westland
In het Westland loopt in samenwerking met de KNVB en de COVS een proef waarbij teams na de wedstrijd
gevraagd wordt om feedback te geven op het optreden van de scheidsrechter. Ook de scheidsrechter wordt
gevraagd kort terug te kijken op zijn optreden. Doel van de proef is meer zicht te krijgen op de rol van de
scheidsrechter en op welke wijze deze nog beter kan worden ingevuld. Wat heb je als scheidsrechter dezer
dagen nodig?
 
• Kosten opleiden scheidsrechter
KNVB scheidsrechters opleiden brengt kosten met zich mee. Dit weerhoudt clubs er vaak van om scheids
rechters op te laten leiden. De COVS -Tilburg heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij hun gemeente in het
kader van het project “deskundigheid bevordering vrijwilligers”. Hierdoor kon de cursus clubscheidsrechter
gratis worden aangeboden. Mede hierdoor kon het ledental van de COVS Tilburg stijgen en wisten zij hun
ledenbestand verder te verjongen.
 
• Enkele data voor het jaar 2019

 
 
Cor Vogelesang
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Het leven van een begeleider
Ieder weekend is het weer een verassing waar de KNVB mij als begeleider nu weer naar toe stuurt. Op dinsdag
is meestal bekend bij welke scheidsrechter ik mij het komende weekend mag melden. Dat kan qua klasse
variëren van een standaardwedstrijd in de 3e of 4e klasse tot een wedstrijd in de res. 2e  klasse of de jeugd.
Mij maakt dat in feite niets uit. Het gaat mij om de scheidsrechter die ik die dag ga zien. Ook ik heb zo mijn
voorbereiding. Even in het OP checken waar de scheids de afgelopen weken is geweest, of hij er misschien
een tijdje uit is geweest en het weer zijn eerste wedstrijd is, of hij al eens aangesteld is geweest bij wedstrijden
in een hogere groep etc. etc.
 
Ik check het terrein waar ik naar toe moet qua reistijd en afstand en kijk of er nog weg werkzaamheden zijn
in het weekend. Dan even kijken hoe de teams het de laatste weken hebben gedaan en of er nog calami
teiten zijn geweest. Ook ik wil richting de scheidsrechter goed voorbereid naar een wedstrijd toegaan.
 
Meestal zijn het jonge scheidsrechters die met de nodige ambitie naar de toekomst kijken. Ik probeer er altijd
minimaal drie kwartier voorafgaande aan de wedstrijd te zijn. Als er vooraf dingen zijn die ik moet weten dan
ben ik er liever ruim op tijd. Een scheidsrechter mag verwachten dat ook ik mij goed voorbereid op het be
zoeken van een wedstrijd. Thuis heb ik al een boekje waarin ik alle details van de wedstrijd die middag kort
verwerk. Ook mijn telefoon is een onmisbaar attribuut om situaties die ik waarneem in detail te kunnen her
leiden voor mijn rapport. Grappig altijd als je de mensen langs de kant ziet kijken wat die vogel met die te
lefoon toch steeds aan het doen is.
 
Vooraf wil ik altijd even contact maken met de scheidsrechter. Behalve als dat vanuit Zeist in sommige ge
vallen anders gewenst wordt. Het kan dat men de scheidsrechter niet vooraf wil informeren over mijn komst
en ik alleen na de wedstrijd hem mag bezoeken. Het komt zelfs voor dat er in het geheel geen contact gewenst
wordt (de lange regenjas laat ik in dat geval wel gewoon thuis!) Tijdens een eerste kennismaking kom je al
wat te weten over de persoonlijkheid van een scheidsrechter, al zegt het natuurlijk niet alles. Ik vraag hem
naar zijn ervaringen tot nu toe en wil uiteraard van hem weten of hij nog specifieke zaken heeft waarvan hij
graag wil dat ik daar extra op let. Dat kunnen zaken zijn die hij eerder in rapportages is tegengekomen of
punten waarvan hij vindt dat hij zelf daarop wil verbeteren.
 
Tijdens de wedstrijd zoek ik meestal een rustige plek omdat ik mijn observatie ongestoord en geconcentreerd
wil doen en mij niet wil laten afleiden. Ook wil ik voorkomen dat er mensen naast mij staan die mijn inzicht
zouden kunnen beïnvloeden. Alles wat van belang is leg ik vast en ik noteer alvast wat punten die ik na afloop
met de scheidsrechter wil bespreken. Als er geen directe aanleiding is wip ik in de rust heel kort even binnen
maar ga de scheidsrechter dan niet volstoppen met informatie. Alleen als hij er zelf om vraagt zal ik specifiek
ingaan op details. Na de wedstrijd even de scheidsrechter rustig laten bijkomen wordt in de regel wel ge
waardeerd. Na een paar minuten loop ik bij hem binnen en spreek de wedstrijd met hem door.
 
Wat ik vooral belangrijk vindt zijn de zaken die hij heeft ervaren. Daarop kom ik dan meestal met wat aanvul
lende vragen om te kijken of we daar samen, als het nodig is, een oplossing voor kunnen vinden. Het aller
belangrijkste blijft de scheidsrechter zelf. Het is naar mijn mening minder belangrijk om over mijzelf en mijn
ervaringen uit het verleden te gaan uitweiden. Aan het einde van de korte evaluatie (meestal niet langer
dan 10 minuten) leg ik hem uit wat de verdere gang van zaken is m.b.t. het door mij op te stellen verslag. Ik
geef hem aan dat hij mij altijd mag bellen als hij er nog vragen over heeft.
 
Op de terugweg naar huis speel ik, eigenlijk net als de scheidsrechter zelf zal doen, ook de wedstrijd nog
eens na voor mijzelf. Het begeleidingsrapport schrijf ik in de regel nooit op dezelfde dag maar besteed daar
op zondag een kleine 2 à 3 uur aan. Zo’n rapport moet naar mijn mening vooral toegeschreven worden naar
de scheidsrechter met een positieve insteek. Afrekenen is niet iets wat in mijn stijl ligt. Hij moet er iets uit
kunnen halen waar hij mee verder kan. Overigens besluit ik aan het einde van een evaluatie met de
scheidsrechter altijd met te zeggen dat hij er die dingen uit moet halen waar hij denkt mee verder te willen
en de dingen waar hij zich minder in kan vinden moet laten voor wat ze zijn. Ik heb niet de wijsheid in pacht
en iedere begeleider heeft ook een eigen insteek en zienswijze.
 
En dan is de zondagavond meestal weer voorbij en kijken we al weer uit naar de volgende aanstelling. En
dan hoop je dat de scheidsrechter in de daaropvolgende weken iets met jouw input kan doen.
 
Het leven van een begeleider is soms misschien wat eenzaam  maar op de dag zelf krijg je er van een
scheidsrechter meestal veel dankbaarheid voor terug. Ik kan het iedereen die zijn actieve scheidsrechters
carrière heeft beëindigd dan ook van harte aanbevelen.   
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Geen heden zonder verleden
Deel 9
 
1982 was een gedenkwaardig jaar voor de H.S.V., want na het eerste contact met de Vriendenkring Gent,
het tekenen van de werkovereenkomst met BTC/HVB en ons 50-jarig jubileum, volgde de “Staking” (daad
van passieve actie) op donderdagavond 25 november, met een werkelijk bomvolle kantine en de landelijke
Tv-camera’s op ons gericht, met aansluitend radio-interviews.
 
We haalden zelfs de krant in Rusland!
 
Maar de solidariteit om het aansluitende weekend geen wedstrijden te leiden, was matig te nomen.
Zaterdagmiddag gingen we met een cameraploeg van de TROS o.a. naar Ockenburgh en daar werd vrolijk
gefloten door reguliere arbiters.

Tweede Kerstdag hadden we een voortreffelijk Kerstdiner in onze kantine.
 
1983 begon uiteraard met een nieuwjaarsreceptie en op 5 februari gingen we naar Breda voor het 15e
COVS-Carnaval aldaar in de zaal “Vianden”. Prins Dirk 1 reikte onderscheidingen uit:
Joop v.d. Ham werd “Lotto-Toto-Kwibus”, Gerard v. Oostrom “Trim-Trainer-Kwibus” en ik “Bouwpastoor-Kwibus”.
Gelukkig waren we met een bus, want eten en drinken …..tjonge!
 
En: we hadden eenduidige zelfgemaakte kleding aan!

8



Op 18 februari vierden we ons eigen Carnaval op de IJzerwerf.
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Tijdens de 50e ALV op maandagavond 11 april 1983 huldigden we P. Kok (40), W. Schutte, J.W. Stevens, J.A.
de Geus en B. Wöhler (25). Wim van Orizande en Netty Ratering gingen uit de Redactiecommissie, terwijl
Francée Vissers en Thea van den Berg toetraden. Het Bestuur bleef vrijwel ongewijzigd. Overigens muteerden
we later wel, omdat Frans Vissers en Leo van der Boogert aftreden en Theo Boutens, Paul Guliger en Calvin
Corion tot het bestuur toetraden.
 
 
Op 2 juni hadden we een forumavond en op 4 juni gingen we voor het eerst naar Gent met een dubbeldeks
bus. In “De Pierenput” werden we welkom geheten met koffie en broodjes, we maakten een rondvaart en
bezochten een kroeg alsmede het bondsbureau van de B.V.B. Oost-Vlaanderen. We speelden een interland
“achter de kazerne” en verloren met 5-3.

Het toenmalig Leen van der Linden-Toernooi was op 28 augustus 1983 in Vlaardingen.
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Op vrijdag 7 oktober werd de afscheidsreceptie van Charles Corver bij ons gehouden.

Op 19 november 1983 ontvingen wij de Turkse Liga, waarbij Wethouder Piet Vink namens de Gemeente
aanwezig was en onze gasten door mij in het Engels werden toegesproken.
 
Oudejaarsavond was op donderdag 3 november 1983, uiteraard in ons eigen home.
 
Tot zover deel 9 over (deels) 1982 en 1983.
Deel 10 wordt vervolgd met 1984 en volgende jaren…..
 
Wim van den Berg

De Savornin Lohmanplein 45a, 2566 AE Den Haag

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


