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Daar is ‘ie dan: De eerste nieuwsbrief van de Haagse Scheidsrechtersvereniging.
Door middel van deze nieuwsbrief brengen wij jullie op de hoogte van de laatste nieuws rondom
de HSV, spelregels, en andere activiteiten binnen onze vereniging. Door het Coronavirus ligt het
(verenigings) leven op dit moment stil. Op de volgende pagina vind je hier meer informatie over.
Van de voorzitter
Alle begin is moeilijk
De gedachte aan een nieuwsbrief in plaats van het vertrouwde “Journaal’ is een hele uitdaging.
Daar waar u van de voorzitter een bijdrage las met diverse onderwerpen die over onze mooie
vereniging of onze mooie hobby gaan vraagt een nieuwsbrief een andere inbreng. Daar kraken mijn
gedachten en stoppen de handen op het toetsenbord. Is er dan geen nieuws of leg ik de lat
verkeerd?
In de eerste maanden van het jaar kon de HSV een aantal jonge scheidsrechters welkom heten. Zij
hadden tijdens de SOIII kennis gekregen van het bestaan van de HSV. Het aantal leden dat per
januari afscheid van ons nam kon hierdoor worden gecompenseerd.
De overgang naar de nieuwsbrief bracht met zich mee dat we met onze adverteerders het gesprek
aan moesten gaan. In mijn gesprekken met deze adverteerders bleken zij zich gelukkig te blijven
verbinden aan de HSV.
Wist u overigens dat Zwennes na vele jaren het pand aan de Brouwersgracht heeft verlaten en nu
volledig is gevestigd aan de Prinsegracht 144 te Den Haag. In de afgelopen maanden hebben we
bij Zwennes onze wasmachine vervangen. Een bezoekje was meer dan de moeite waard. Kijk ook
eens naar de advertenties op onze nieuwe website.
Tijdens het spelregeluurtje in januari als in februari was er een goede opkomst. Het bleek ook nu
weer dat het bijwonen van dit uurtje niet overbodig. De spelregels zijn in dit seizoen ook weer
anders op een aantal punten. Als HSV gaan we daarom ook op onze site wekelijks een
spelregelvraag publiceren. Ik daag u uit een antwoord te geven aan de mannen van de spelregels.
De ALV kan helaas door het Coronavirus niet doorgaan zoals u heeft gemerkt. Ons voornemen is om
de ALV op 11 juni 2020 in te plannen. Zodra wij meer weten over de maatregelen vanuit de
overheid ontvangt u hier meer informatie over.
Blijf gezond en let op elkaar!
Cor Vogelesang
Voorzitter

Het zal niemand zijn ontgaan, de
Coronacrisis houdt de hele wereld in
haar greep. In Nederland kennen we de
‘intelligente lockdown’ waardoor we
veelal thuisblijven alleen voor een
noodzakelijke boodschap naar buiten
gaan. Het voetbalseizoen bij de amateurs
is hierdoor komen te vervallen. Wat dit
voor de arbitrage betekent is nog niet
duidelijk. De betrokkenen hebben in
ieder geval een mail ontvangen vanuit
de KNVB waarbij wordt aangespoord
om voor 30 april aan te geven of er iets
gaat wijzigen in jouw situatie. Ben je
bijvoorbeeld van plan om te stoppen of
van dag te wisselen? Geef het aub door
aan de KNVB. Voor meer informatie over
het Coronavirus vanuit de voetbalbond,
zie onderstaande link:
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus

Introductie wekelijkse spelregelvraag.
Op onze mooie nieuwe website kun je
wekelijks een spelregelvraag
beantwoorden. Via onderstaande link
kom je bij de vraag terecht. Weet jij het
goede antwoord? Laat het ons weten!
https://hsv-denhaag.com/spelregels/

DutchReferee blog
Wist je dat ons lid Jan een eigen blog
heeft over arbitrage? Bezoek zijn blog
een keer:
https://www.dutchreferee.com
Spelregelwijzigingen
als je toch al een kijkje neemt op het
blog, neem dan gelijk de
spelregelwijzigingen voor volgend
seizoen alvast door:
https://www.dutchreferee.com/laws-ofthe-game-changes-for-2020-2021/

