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Colofon

Van de redactie

Voorzitter: Cor Vogelesang
voorzitter@hsv-denhaag.com
tel. 070-3554164

Beste leden, donateurs en begunstigers,

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
Algemeen bestuurslid: Remy Voois
bestuurslid-2@hsv-denhaag.com
tel. 06-53907595
Hoofdredacteur: Jos Straver

Dit is de laatste uitgave van het HSV Journaal.
Vanaf 2020 heeft het bestuur er voor gekozen om u
via andere kanalen te informeren over het reilen en
zeilen van onze HSV.
De redactie heeft alle jaren het blad met veel plezier
voor u gemaakt.
Wij bedanken alle schrijvers van artikelen dan ook
hartelijk voor hun bijdrage.
Verder in dit Journaal kunt u lezen via welke weg u in
het vervolg nieuws uit de HSV krijgt.
De redactie wenst u allen een fijne kerst en een Ge
zond, Sportief en Voorspoedig 2020.

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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Het einde of een nieuw begin
Op het moment dat dit “HSV- journaal” verschijnt, loopt het jaar 2019 in de laatste weken van het jaar. De
tweede decennium van de 21 eeuw is bijna voorbij. We nemen niet alleen afscheid van het jaar maar ook
van een jarenlange traditie van het “HSV-journaal” .
De wereld verandert snel in deze moderne tijden. Nieuwe communicatie middelen vragen van ons als HSV
de aandacht. We willen graag ook voor de jonge scheidsrechter beter vindbaar en aansprekender zijn. Dat
betekent dus mee in de “flow” van de huidige tijdgeest.
Desgevraagd antwoordt het merendeel van onze jonge leden het HSV Journaal niet te lezen. Berichtgeving
vraagt om aanpassingen, ook als we nieuwe leden willen aanspreken. Zonder dat heeft de HSV geen toe
komst.
We hebben veel gediscussieerd over de te nemen stappen om uiteindelijk ook het pad te kiezen welke KNVB
en COVS al eerder op zijn gegaan. Het was geen eenvoudige pennenstreek maar een noodzakelijke beslis
sing.
Het aanbod van kopij voor het Journaal werd, ondanks alle inspanningen, niet groter. Het vinden van een
nieuwe redacteur bleek moeilijker dan gedacht en uiteindelijk staan we daarin nog steeds met lege handen.
Alles bij elkaar is dit nummer van het “HSV-Journaal" daarom ook het laatste nummer en het einde van een
mooie periode.
Maar wij zitten natuurlijk niet stil. Wat gaan we dan doen om u te blijven informeren? Ongeveer 95 % van de
leden heeft een mailadres. Op dat mailadres krijgt u vanaf januari 2020 maandelijks een nieuwsbrief met de
activiteiten, mededelingen van de bestuurstafel en alle wetenswaardigheden van het moment. Mocht de
actualiteit er omvragen zal er een extra nieuwsbrief verschijnen.
Die leden waarvan we geen mail adres hebben krijgen de nieuwsbrief per post toegestuurd.
Ook zijn we bezig om de website verantwoord naar het volgende decennium te brengen. De beveiliging van
de huidige website is niet waterdicht. Helaas hebben we met onze Facebook pagina al eerder een negatie
ve ervaring gehad in 2019.
De wensen die we hebben, kunnen we op huidige website, door verouderde computertaal, niet uitvoeren.
Met de nieuwe website verwachten we sneller en beter gevonden te kunnen worden. Niet alleen onze eigen
leden, maar ook door anderen die belangstelling hebben voor onze mooie hobby.
Op deze nieuwe website komt een plek waar we met elkaar in discussie kunnen gaan over de toepassing
van de spelregels. Als voorbeeld : begin november na de wedstrijd van Chelsea tegen Ajax was er een mooie
discussie over de inzet en rol van de VAR in de Whatsapp groep Training van de HSV. Hoe mooi zou het niet
zijn om dit ook op onze eigen site te kunnen doen zodat alle leden hiervan kennis kunnen nemen.
Het moet een uitdaging zijn om onze website te bezoeken; bijvoorbeeld door het plaatsen van wedstrijdbeel
den van onze leden. Mogelijk kunnen we daaraan dan ook de vraag van de week koppelen. Ook hopen
we op de website een platform te creëren waar adverteerders een plek krijgen om hun acties en producten
te laten zien.
Uw HSV bestuur bruist nog steeds van ideeën en hoopt deze ook in het nieuwe jaar weer verder te ontwikke
len. Heb je ook ideeën of wil je ergens meer over weten, spreek mij of de andere bestuursleden dan gerust
aan. Het eind van 2019 en het begin 2020 brengt ons allemaal hopelijk iets moois.
Ik wens u en uw naasten fijne feestdagen en een heel mooi en gezond 2020 toe.
Cor Vogelesang
Uw Voorzitter
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In Memoriam Koos Mullekes
Op woensdag 9 oktober 2019 bereikte mij het bericht dat ons lid van verdienste Koos Mullekes met
spoed met hartklachten was opgenomen in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft. Zijn toestand was
kritiek.
Op donderdag 10 oktober 2019 volgde het trieste bericht dat Koos op 76 jarige leeftijd was overleden.
Op 1 maart 1989 werd Koos lid van de HSV. Zijn passie voor alles wat met het spelletje voetbal te maken
dreef hem, naast de aandacht voor zijn grote liefde Riet. Zij kwam altijd als eerste in zijn leven.
In het jaar 2007 trad Koos toe tot het bestuur van de HSV. Ook hier liet hij een inzet zien die hoorde bij de
persoon die Koos was. Op dat moment had de HSV nog haar basis aan de Kijkduinsestraat.
Hij was als bestuurslid betrokken bij de organisatie van het 75 jarig jubileum. In 2011 moest de HSV de
Kijkduindestraat verlaten. Koos heeft het mede mogelijk gemaakt dat de HSV kon verhuizen naar SVH
aan het Wateringseveld. Hier investeerde de HSV ook geld in een passende veldverlichting. Helaas
bleek deze locatie niet te voldoen.
In 2013 verhuisden we naar onze huidige locatie. Mede door Koos zijn inzet kon een groot gedeelte
van de investering aan het Wateringseveld terug worden gehaald. Afspraak was afspraak bij Koos. Als
zaken niet gingen zoals afgesproken, wist hij je dat wel duidelijk te maken.
In 2016 gaf Koos aan zijn bestuursfunctie neer te leggen omdat het thuisfront zijn aandacht nodig had.
Vorige maand nog sprak hij, daarnaar gevraagd, zijn zorg uit over de gezondheid zijn Riet.
Het uitoefenen van zijn scheidsrechters hobby stond hoog op zijn ‘to-do list’. In 2012 werd Koos tijdens
het uitoefenen van zijn grote hobby op het veld helaas het slachtoffer van zinloos geweld.
Tijdens een interview bij radio West gaf hij aan onder de indruk te zijn van het gebeuren. Gelukkig heeft
dit voorval hem er toen niet van niet kunnen weerhouden om te blijven fluiten.
Koos had oog voor alles wat er gebeurde. Vorig jaar sprak hij mij aan omdat op de HSV-site bij de aan
stellingen, die we wekelijks publiceren, zijn naam niet was vermeld. Een week later liet hij weten blij te zijn
dat hij er weer bij stond.
Koos was nog steeds actief als scheidsrechter. Zelfs in het afgelopen weekend had hij nog een KNVB
aanstelling bij de jeugd van Velo. Die wedstrijd heeft hij niet meer tot een goed einde kunnen brengen.
De HSV en de Haagse voetbalwereld verliest in Koos een man met zijn hart op de juiste plek.
Wij verliezen in hem niet alleen een zeer gewaardeerd lid en oud bestuurslid van onze vereniging, maar
wij verliezen in Koos ook iemand met een groot HSV hart.
Wij leven mee bij dit vreselijke verlies met de familie en wensen hen sterkte toe in deze moeilijke tijden.
Het HSV bestuur
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Van het Secretariaat
AGENDA
19 December 2019
Klaverjassen en Jokeren
19 December 2019
Gastheer SO3 Cursus
26 December 2019
Geen Clubavond
28 Decemberr 2019
Bijzondere Oudejaars club middag
09 Januari 2020
Nieuwjaarsreceptie na de Training
Voor meer info: zie onze website www.hsv-denhaag.com en Facebook en ook op Twitter
Van de bestuurstafel
•
belangstelling peilen voor een extra clubmiddag op 28 december
•
Voor in Uw nieuwe agenda: ALV in 2020 staat gepland op donderdag 16 april 2020
•
Het Journaal stopt eind 2019 wegens hoge kosten en te weinig kopij van onze leden;
deze gaat vervangen worden door een HSV-Nieuwsbrief in 2020.
Er zijn nieuwe mensen achter de bar: Simon Taal, Ruud Rolandus Boers en Marissa.
Welkom. Daar zijn wij blij mee.
Bezig met het maken van een nieuwe HSV-website. Hopelijk in januari 2020 gereed.
Facebook gaat weer goed en op Instagram hebben we 60 volgers
Het trainingsbezoek loopt flink terug en dat baart het bestuur zorgen
Financieel gaat het goed met onze club
Bezig met een nieuw huurcontract met RAS. Half februari praten we verder.
De samenwerking is prettig te noemen.
Over de werkgroep Spelregels zijn wij tevreden.
Het ledenbestand staat op 134, 9 donateurs en 41 donateur verenigingen.
De COVS is d.m.v. MFA extra beveiligd bij het inloggen.
Vanwege de feestdagen in december vervallen er wat trainingen. Peter den Hartog communiceert dit naar
de trainingsgroep.
28 december eerst trainen, daarna lunchen en dan een sportquiz. Aanmelden bij het bestuur en onder
voorbehoud van voldoende deelname.
De Nieuwjaarsreceptie is vastgesteld op donderdag 9 januari 2020 na de training.
Op 11 januari 2020 kan er gevoetbald worden bij Wanica Star. U kunt zich hiervoor opgeven bij Stanley van
Lith.

In Memoriam Hielke Ploeg
Op 14 oktober 2019 is Hielke Ploeg op 73 jarige leeftijd overleden.
Hielke was al jaren een trouw lid van onze HSV en liet zich vaak zien bij de club.
Ook heeft hij op een verdienstelijk niveau gefloten. Daarna werd hij een goede rapporteur.
Hij was altijd eerlijk en objectief in zijn waarnemingen.
Wij wensen zijn vrouw Lidia, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe namens de gehele HSV-familie.
Namens het bestuur, Peter den Breejen, secretaris.
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Dief
Een grensrechter die de hele tijd voor buitenspel vlagt, wordt een dief genoemd. De spits zorgt voor de
doelpunten, een keeper houdt de bal tegen, maar de man met de vlag maakt pas echt het verschil.
De grootste dieven bezorgen hun team minimaal 6 extra punten per seizoen. De officiële benaming is assis
tent scheidsrechter, maar deze zogenaamde club helpers doen er vaak alles aan om de boel te belazeren.
De grensrechter van vandaag, bij de wedstrijd waar ik langs de lijn sta, maakt veel geluid tijdens zijn diefstal.
“Buitenspel” schreeuwt hij er telkens bij, om vervolgens druk op en neer springend met zijn vlag te wapperen,
alsof hij verantwoordelijk is voor de finish van de Formule 1-race.
‘Laat die vent alsjeblieft kappen’ beklaagt de aanvoerder van Team A zich bij de scheids. Even later schiet
zijn team de bal naar voren en gaat de vlag weer – en bijna zeker onterecht – omhoog. De scheids laat nu
doorspelen en uit de aanval wordt gescoord.
De dief langs de lijn begint opnieuw te schreeuwen en elf spelers van team B , inclusief de assistent, stormen
op hem af. Ik kan de verbale discussie vanaf de zijlijn bijna woordelijk volgen. ‘Ik sta daar toch niet voor lul.
Buitenspel is toch buitenspel’.
De scheids zegt dat hij het anders zag en voegt daar, tamelijk onhandig, aan toe dat hij de waarnemingen
van de assistent al een tijdje in twijfel trok. De dief noemt hem een eikel, gooit zijn vlag op de grond en
voordat de scheidsrechter hem weg kan sturen, begeeft hij zich woedend richting kantine.
Als iedereen eindelijk begrepen heeft dat hij het doelpunt echt niet meer af gaat keuren, gaat de storm
langzaam liggen. Een reservespeler neemt de vlag over als er nog 20 vervelende minuten op de klok staan.
Na het doelpunt gaat Team B ruwer voetballen. Op en soms over het randje.
‘Doe er eens wat aan scheids’ roept een speler van Team A de scheidsrechter toe. Ik denk dat de scheids
rechter hem wel begrijpt maar het lukt hem niet. Soms lijken het net geen overtredingen of hij heeft het gevoel
dat een fluitsignaal voor een overtreding de wedstrijd nog erger uit de hand kan doen laten lopen. Vlak voor
tijd scoort Team A de gelijkmaker die gevierd wordt als het winnende doelpunt in de finale van het WK.
De scheids fluit voor het eindsignaal. Alle spelers van team A geven hem een hand ‘Goed gefloten
scheids’ Die van Team B gunnen hem geen blik waardig.
Ik herinner mij een dergelijke situatie nog wel uit het verleden toen ik pas floot. Het gevoel het einde van de
wedstrijd zonder kleerscheuren gehaald te hebben, maar na zo’n discutabel doelpunt was ik … Ja, wat was
ik eigenlijk? Later, in mijn eentje in de kleedkamer , wist ik het pas. Ik was bang. Niet heel erg, maar net genoeg
om mijn beslissingen er toch een beetje door te laten beïnvloeden.
De teams hebben vandaag gelijkgespeeld, maar de scheidsrechter heeft vandaag waarschijnlijk toch een
beetje verloren.
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GEEN HEDEN ZONDER VERLEDEN
Deel 16: 1990
We hebben een Jubileumcommissie ingesteld voor ons 60-jarig jubileum in 1992, bestaande uit Joop van
der Ham, Cees Meeuwisse, Kees Snijders, Will Stevens en Floor van der Vijver.
Samen met hun partners vierden de medewerkers weer een gezellige avond. Er waren 115 aanwezigen! Hoe
kon dat? Welnu, we kenden een groot aantal groeperingen, zoals De Barploeg, De Financiële commissie,
onze Masseur, de Bouw- en onderhoudsploeg, De Ontspanningscommissie, De Redactiecommissie, De Sin
terklaas-commissies, de Spelregelcommissie, de Sponsorcommissie, de commissie Sport en Quiz, de VoetbalWestploeg en het Bestuur. Er was weer volop te eten en te drinken en de bekende Wim Huysmans zorgde
voor de (dans-)muziek.
De districtsfinale van de spelregelwedstrijden voor scheidsrechters in West II, werd op vrijdag 23 maart in onze
kantine gehouden. Kees Snijders stelde de vragen en ik mocht de jury leiden, die o.a. bestond uit Jan van
Ockenburg, Cees Ratering en Koos Storm, met als tellers Peter Meijer en Joop Post, terwijl Henry Annokkee
het bord bediende. Klasse avond!
Rijnmond, Gouda, Leiden, Gorinchem, Zwijndrecht, Rotterdam en de HSV deden mee met elk 3 deelnemers.
Gouda won, de HSV werd 5e. In Voetbal West verscheen een paginagroot verslag van de hand van Herman
van Bergem.
27 maart was de 58e ALV en werden Rinus van Aggelen en Will Stevens gehuldigd door Klaas Orsel namens
de COVS vanwege het 25-jarig lidmaatschap van de COVS (en dus ook de HSV).
Wij herdachten het overlijden van ons Erelid A.J.B. (Toon) Jelders en van ons Lid van Verdienste Ir. Ad van
Emmenes (27.08.1897 – 19.09.1989).
Op 31 maart 1990 werd bij ons Het Zilveren Biljart verspeeld en uitgereikt
Dit evenement werd gevolgd door het Landelijk Kampioenschap Spelregels voor scheidsrechters in Kerkrade
op zaterdag 12 mei 1990, een hele reis voor mij als jurylid, met Joop van der Ham en onze dames als gezelschap
(die bezochten het Mijnmuseum). Leerzame organisatie daar en verzorging picobello middels catering.
Het Onderwijscentrum Horeca vroeg om fl. 205,-- bijdrage voor het examen Vakbekwaamheid voor het
Cafébedrijf op 06 juni 1990 en kandidaat nummer 05644 van het SVH slaagde (ik dus) en ontving een fraai
diploma, dat aan de HSV ter beschikking werd gesteld, zodat onze bar- en exploitatie-continuïteit was ge
waarborgd. Hetzelfde gold voor onze secretaris Martin van Heesch, die ook slaagde. Slim bestuur!
09 juni 1990 togen we naar Utrecht voor het Nederlands Kampioenschap Veld Voetbal voor Scheidsrechters
van de COVS. De HSV speelde in een hele fraaie outfit, gesponsord door Hap Snap, het bedrijf van Corrie en
Dick Verbaan.
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Op 21 juli 1990 ging het bestuur op bezoek bij de HSV-groep die in Papendal bivakkeerde voor een intensief
weekend.

We waren 1 augustus weer aan de haring bij Scheveningen, waar Kees Wenneker de wedstrijd tegen
Voorburg mocht leiden. Ruud Assenberg was toen voorzitter bij Scheveningen.
De flop van de eeuw was de “lezing” die Hank Kalkman verzorgde; hij was bij de Sportquiz van vorig jaar door
mij uitgedaagd, maar het ware beter geweest dat niet te doen.
Nee, dan Jan Bom (60) en Joop van der Ham (70) die De Goudvinkprijs mochten ontvangen!
Piet Vink reikte o.a. de AEGON verzekeringenprijs uit, terwijl andere geldprijzen o.m. gingen naar Coen Bakker
van H.B.S. en Piet Boer van Duindorp SV. Eregast was Aad Mansveld die een Goudvink-speld ontving.

Voorste rij 2e van links Jan Bom, in het midden ons Erelid Piet Vink, naar wie De Goudvink is vernoemd en 2e
van rechts Joop van der Ham.
Op de achtergrond het toenmalig en voltallige bestuur van De Goudvink.
Wim van den Berg.
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Allard Lindhout bij de HSV in Den Haag

Je bent niet in een klap een topscheidsrechter. Daar moet je hard voor werken. “Ik was toen ik begon met
fluiten op mijn zestiende bijvoorbeeld erg onzeker”, vertelt profarbiter Allard Lindhout tijdens een lezing bij de
Haagse Scheidsrechters Vereniging. “Ik heb er veel aan gedaan om beter te worden en hogerop te komen.
En hopelijk groei ik nog veel verder.”
Lindhout houdt de aanwezigen een belangrijke spiegel voor. Hij hoopt dat elke scheidsrechter zichzelf eens
afvraagt welke scheidsrechter je zou willen zijn. Hoe wil je overkomen? Hoe moeten spelers jouw leiding er
varen? “Ben jij wel eens boos? Of speel je wel eens dat je boos bent”, vraagt hij de zaal. “Wees je bewust van
hoe je op het veld overkomt.”
Hoe je overkomt en reageert, kan je goed helpen bij het managen van situaties. Zeker bij weerstand is je
houding en reactie richting de speler(s) erg belangrijk. Hij illustreert dit samen met een van de aanwezigen.
“Iedereen zal je tijdens de wedstrijd op andere gedachten proberen te brengen, maar elke scheids weet ook
dat dit niet lukt.”
Maar wat kun je als scheidsrechter doen om beter om te gaan met die weerstand van spelers?
Bewaar afstand. Dat kan simpel door even je arm naar voren te doen om de afstand te bewaken.
Als meer spelers op je afkomen, focus je op één iemand. Focus je op de leider, degene die het heftigst
protesteert, en kijk hem aan. Wordt hij rustiger, dan volgt de rest.
“Respect dat je wilt krijgen, moet je ook geven. Kijk daarom iemand aan als je een kaart geeft of met iemand
praat.”
“Je eerste paar signalen zijn je platform voor de rest van de wedstrijd”. Zorg dat je gefocust begint. “Geef je
een eerste kaart, zorg dan dat het signaal ook duidelijk en niet nonchalant is.”
Als er twee spelers ruzie maken, grijp dan eventueel nog in. “Maar denk vooral aan jezelf, zeker als meer
spelers elkaar opzoeken.”
Wees je bewust van je eigen status op het veld. Lindhout laat het filmpje van Repka, Davids en Collina zien.
Collina duwt de Tsjechische speler weg met zijn vuist en kan dat maken. “Wees je bewust van je status en
het gevoel in de wedstrijd. Wij kunnen zoiets zeker nog niet maken. Zo’n status moet je verwerven.”

10

Probeer je eigen beelden te analyseren
Allard Lindhout kijkt zelf altijd zijn wedstrijden terug om daarbij ook te kijken of hij de juiste positie kiest. “Door
daarop te trainen met de beelden, helpt je dat tijdens de wedstrijd om het tijdens de wedstrijd ook goed te
doen.” Ook amateurclubs filmen steeds vaker of hebben beelden op VoetbalTV. Zijn tip: vraag als het even
kan ook de beelden op van jouw wedstrijd en analyseer die.
Naast het kiezen van de juiste positie zie je ook goed hoe je omgaat met weerstand. “Soms zie ik mezelf terug
en zie dat spelers me aanraken en ik doe helemaal niets. Dan heb je het niet door, dan zit je in een tunnel.”
Juist daarom is het volgens hem zo goed om jezelf terug te zien. “Dan zie je hoe je overkomt en hoe je handelt.
Een tip voor iedereen: Denk er nog eens rustig over na hoe jij wil overkomen als scheidsrechter.”

De bestuursleden van de HSV
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Indien onbestelbaar:
Pijperplein 4, 2692 BG ‘s-Gravenzande

