
Voorwoord: kopstoot. 
 
Het seizoen 2014-2015 is weer begonnen, traditioneel met 
oefenwedstrijden, Haarlems Dagblad Cup wedstrijden en 
bekerwedstrijden. Deze wedstrijden staan in het teken van het 
terugkrijgen van het balgevoel, het inspelen van het team, oefenen 
met een nieuwe tactiek en conditioneel weer op pijl komen. Voor ons als scheidsrechters geldt dit ook, alleen 
dienen wij gelijk scherp, attent en vol in conditie te acteren. Dit verwachtingspatroon is er nu eenmaal voor een 
leidsman en daar zijn we ook aan gewend: voor ons bestaan eigenlijk geen oefenwedstrijden. Om hier aan te 
voldoen, trainen we de vakantieperiode door en zorgen we, dat we gemotiveerd en scherp aan elk duel beginnen. 
 
De afgelopen maanden zijn de gemeente, KNVB, SRO*, veel voorzitters van de clubs uit de regio en mijn 
persoon bezig geweest om het convenant op te stellen en met elkaar te overleggen. Dit resulteerde uiteindelijk in 
de ondertekening van een duidelijk document dat staat voor respect voor een ieder en nomen/waarden in en om 
het veld. Helaas konden niet alle voorzitters aanwezig zijn voor de ondertekening, maar dit doen zij op een later 
moment. Zorgwekkend is echter, dat enkele clubs niks van zich hebben laten horen en blijkbaar redenen hebben 
het convenant niet te steunen.   
 
* SRO betekent voluit: Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen. De SRO ondersteunt gemeenten op het 
gebied van sport, vrije tijd en maatschappelijk vastgoed, zoals sportcomplexen.  
 
Ik fluit elke zondag op het bescheiden niveau van groep vier op de zondag, nadat ik er een aantal jaren mee was 
gestopt. Mijn voorbereiding op het seizoen is al jaren hetzelfde en ik fluit ook graag de wedstrijden voor de 
Haarlems Dagblad Cup. Deze wedstrijden benader ik hetzelfde als een competitiewedstrijd, zodat ik scherp aan 
de competitie begin. 
 
In alle voorgaande seizoenen dat ik actief was als scheidsrechter en ook na mijn herintreden, zijn er gerust 
voorvallen geweest die voor mij als scheidsrechter onprettig waren. Uitgescholden worden, de boeman zijn of 
benaderd worden met een dreigende houding door een speler of een andere betrokkene, heb ik meerdere malen 
meegemaakt. De sancties die daarop kunnen volgen zijn ons allemaal bekend en die weet ik (volgens mijn 
bescheiden mening) ook goed toe te passen. 
 
Een kopstoot krijgen is mij in de eerste wedstrijd van dit seizoen overkomen. De bewuste speler kreeg geel voor 
herhaaldelijk commentaar en daarna direct rood voor het beledigen van mij. Hij reageerde daarop met de 
genoemde kopstoot en ik ging onderuit, daar hij goed gericht was op mijn slaap. Verder wil ik niet inhoudelijk op 
de zaak ingaan, dit doe ik op een later tijdstip. Ik zie hier namelijk een groot belang in voor de jonge, vaak minder 
ervaren scheidsrechter. De zaak is reeds behandeld door de KNVB, maar is nog in behandeling bij justitie. 
 
Via deze weg wil ik wel alle collega’s en anderen bedanken voor de steun die zij mij gaven. 
 
Het hele voorval heeft mij verschillende zaken nog meer helder laten inzien. Het convenant is een mooi 
document, maar nu zullen we verder moeten doorpakken. Mijn ervaringen omtrent het hele voorval en de 
afhandeling daarvan door de verschillende partijen, ga ik delen in het overleg met de gemeente, KNVB, SRO en 
de voorzitters van de verschillende regionale clubs. Daarbij zal ik tevens een paar sterke aanbevelingen doen. 
 
Ondanks de gevoelde boosheid, verbazing, verdriet en vernedering, ben ik 
zeer stellig dat ik mijn fantastische hobby niet laat bederven door een 
gestoord individu en dat de invloeden van buitenaf daar ook geen invloed 
op hebben. 
 
Ik heb inmiddels al meerdere wedstrijden gefloten en ben mijn plezier in het 
fluiten zeker niet verloren. Gelukkig hoor ik op de trainingsavonden ook 
enthousiaste collega’s, die mooie wedstrijden mogen leiden.  
 
Het is en blijft een heerlijk gevoel, om samen met spelers, trainers, publiek 
en verdere betrokkenen  een fijne, spannende wedstrijd te mogen leiden en 
beleven. En na afloop, op een respectvolle manier  samen de wedstrijd te 
herbeleven. 
 
Met fluitende groet.  
Uw voorzitter,  
Martijn Egner. 
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Training in Haarlem, Seizoenstart 2014-2015 

 

Het seizoen is begonnen! Heren en dame(s), inderdaad er staat alweer een tijdje 

een groep te trainen in Haarlem en hoe! 

 

De eerste training merkte ik dat velen de zomer hebben doorbracht met 

looptrainingen, hetzij in Hoofddorp, hetzij in privésfeer. Grote klasse! 

Daar heb ik wat aan, eh sorry, daar hebben JULLIE wat aan! 

 

Dit seizoen is er voor het eerst de mogelijkheid om twee keer per week te 

trainen, iets wat ik jullie ten zeerste aan raad. Je zult met twee trainingen per 

week een forse verbetering zien in je conditie, uithoudingsvermogen en het dus 

het vermogen op de moeilijkste momenten in de wedstrijd makkelijker overzicht 

te houden en dus correcte(re) beslissingen te kunnen nemen. Daar draait het 

voor een groot deel om. 

 

Waarom zeg ik voor een groot deel? Omdat het begint met beleving in mijn 

ogen. Jullie weten allemaal nog wel waarom je bent begonnen met fluiten…. 

juist ja…. omdat je het geweldig leuk vond! Vergeet niet dat in de juiste sfeer, 

de juiste mentaliteit zich ontwikkelt: een zelfkritische en dus leerbare 

scheidsrechter. Waar begint dit? In een prikkelende omgeving voor-, tijdens- en 

na de trainingen. Jullie bijdrage is van groot belang deze sfeer te creëren.  

 

Presentiecup 

Ook de bokaal der presentie is een drive 

om je elke week in te zetten, dit jaar 

tellen de trainingen van Haarlem en 

Hoofddorp samen mee in het 

klassement! Rob en ik zullen dus beiden 

de stand in de gaten houden. 

 

Kom, laten we gaan trainen! 

 

Michaël Peters, 

Trainer H.S.V. 
  



NIEUWE LEDEN: Van Harte 
 
Het verheugt ons, dat de HSV weer een aantal nieuwe leden telt. Heren, van harte welkom en kom –als het even 
kan ook op dinsdagavond  van 20:00 stipt tot 21:00 uur trainen bij Olympia Haarlem of op donderdagavond 
tussen 20:00 tot 21:00 uur bij s.v. Overbos in Hoofddorp. Ieder traint op zijn eigen niveau, zowel club- als  KNVB-
scheidsrechters. De leeftijd ligt tussen de 14 en 70+. 
 
In de kleedkamer zitten jong en oud door elkaar als één grote familie te praten over de ervaringen, meegemaakte 
problemen, spelsituaties en toepassing van de spelregels. Na een serieuze en gevarieerde training onder 
deskundige leiding kun je na afloop douchen en gezellig wat drinken. Als je problemen hebt meegemaakt of 
advies wil, dan zijn er altijd heren met een luisterend oor en een persoonlijk advies. Want wij doen meer! 

 

Website en Facebook! 
 
Bezoek ook eens onze nieuwe website www.covshaarlem.nl en het flitsende 
en uiterst actuele Facebook: COVS Haarlem. We hebben al 100 likes! Je 

vindt er leuke artikelen, het laatste nieuws met foto’s.  Ook kan je vrienden 
worden met andere HSV-ers  en o.a. hun “Matchday” lezen.  
 
Wij spreken de wens uit, dat alle nieuwkomers zich snel thuis voelen bij de H.S.V., liefst ook de trainingen 
bezoeken (want je conditie is heel belangrijk) en wensen hen langs deze weg veel succes op de velden! 
 

Het bestuur. 
 
 

Stuur uw leukste vakantiefoto naar de HSV en win een prijs! Schrijf uw naam, de plaats waar de foto is genomen, 

een korte vakantiegroet en mail uw digitale foto aan: pr@covshaarlem.nl. Als u liever een ansichtkaart 

stuurt, kan dat natuurlijk ook naar: HSV, p/a Ronald Roos, Ravensbos 107, 2134 TR  Hoofddorp.  

 

DE GROETEN VAN … ARTHUR STRICKER UIT OOSTENRIJK!  
 

De HSV heeft een diverse prachtige vakantiefoto’s 
ontvangen. Het was moeilijk kiezen, maar 
uiteindelijk is het deze prent geworden!  
  
Onze Arthur Stricker (rechts met zonnebril) en zijn 
Monique verruilden de Haarlemmermeer tijdelijk 
voor de Oostenrijkse bergen, Nenzing, om precies 
te zijn.  
 
Inmiddels zijn ze al weer geruime tijd terug, maar…  
gelukkig hebben ze de foto’s nog!  
 
Bij gelegenheid ontvangt Arthur een leuke attentie 
van het bestuur. 
 
 

23-07-2014: HSV herdenkt 
slachtoffers vliegramp op dag van 
nationale rouw. 
 
In juli realiseerden wij ons keihard, dat er veel kan 
veranderen in één week tijd! Op 16 juli 2014 trainden 
wij relaxed bij Hoofddorp. Een week later staat heel 
Nederland op z’n kop en is het op onze trainingsdag 
23 juli 2014 “de dag van nationale rouw”. Voor 
aanvang van de training werd één minuut stilte 
gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers van 
de vliegramp vlucht MH17. Zie de foto. Daarna volgde 
een prima training van John Hulsebosch, maar de 
sfeer was anders: rustiger. Iedereen had de 
indrukwekkende beelden op televisie gezien en 
realiseerde zich, hoe betrekkelijk het leven is.  
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09-08-2014: HSV-ER SERDAR GÖZÜBÜYÜK: “IK GA KNALLEN!” 
Wij kennen hem allemaal van de televisie: Serdar Gözübüyük. Vorig jaar stelde de talentvolle geboren 
Haarlemmer o.a. een gesigneerd FIFA shirt beschikbaar voor ons 90-jarig jubileum  en floot  hij met drie jonge 
HSV-ers een toernooi.  
 
Op 9 augustus 2014 stond in het Haarlems Dagblad een groot interview 
met deze jonge, sympathieke arbiter.  
Daarin lezen we onder andere, dat Gözübüyük opeens een bekende 
Nederlander is. Wildvreemden willen met hem op de foto! Hij gebruikt 
zijn populariteit op een positieve manier. Als Turkse Nederlander werkt 
hij veel voor de overheid via de organisatie “Sport-Connecting-Us”. Op 
scholen motiveert hij de jeugd een aantal keren per week: “Je kan veel 
bereiken door keihard te werken en je school af te maken. Dan krijg je 
die kans vanzelf”. Begin dit jaar bezocht premier Rutte zelfs een les van 
Serdar. Zijn wervend verhaal leverde al bijna 250 aanmeldingen van 
allochtonen op voor het volgen van een scheidsrechterscursus. In 
Turkije is Gözübüyük razend populair, een held. Daar zien ze hem als 
voorbeeld van een Turk, die zijn kans in Europa gepakt heeft. “Bijna al 
mijn wedstrijden worden daar live op televisie uitgezonden!”.   
 
De HSV heeft Serdar al gevraagd of hij tijd heeft voor een een interview. Hij wil graag, maar heeft het razend 
druk. Het fluiten in binnen- en buitenland slokt al heel veel tijd op, denk alleen al aan het reizen. Tel daarbij de 
gezamenlijke bijeenkomsten en trainingen in Zeist op, het werk via Sport-Connecting-Us en je agenda is vol. 
We hopen op een gaatje begin 2015. De bekende HSV-er verzekert de lezers lachend, dat hij ondanks de roem 
“met beide benen op de grond blijft staan en dit seizoen gaat knallen!”. Alle lezers van ons clubblad wensen 
Serdar veel succes en mooie wedstrijden! 
 
Ronald Roos. 
 

Clubblad weer in rood-wit en ook binnenkort digitaal! 
Onze oorspronkelijke clubkleuren zijn rood en wit. Inmiddels zijn de omslagen weer rood. De enveloppen worden 
t.z.t. besteld en in rood-wit gedrukt. In de toekomst wordt ons blad ook digitaal leesbaar! Wanneer dat plaatsvindt, 
is nog niet bekend. Gezien o.a. de stijgende portokosten zullen wij gaan proberen, het blad zoveel mogelijk 
digitaal te versturen. Dat kost minder bomen, er is geen kwaliteitsverlies bij de foto’s. Op de website vindt u dan 
ook ons verenigingsblad. 
 
 

TIP VAN EEN BEKENDE ARBITER. 
 

Wordt een speler met en sliding onderuit gehaald, en rolt deze overdreven en paar maal door, dan is er weinig 
met hem aan de hand. “Een speler met een gebroken been blijft stil liggen, want hij vergaat van de pijn!” 

 
 

Samen sterk voor de HSV!  
Doe mee aan de Grote Clubactie! 
 
De HSV verkoopt loten en van de opbrengst gaat 80% 
direct naar de clubkas van onze vereniging! De loten 
kosten € 3,00 per stuk en levert de HSV maar liefst € 2,40 
op.  
 
En ….. u kunt prachtige prijzen winnen!  
Trekking: 27 november 2014.  
 
Zie het volgende overzicht. 

Prijsoverzicht 
Naast de hoofdprijs van € 100.000,-- zijn in de loterij van 
de Grote Clubactie vele mooie prijzen te winnen. Hieronder vind je het prijzenpakket 
voor de actie van 2014. 

 



Prijzen: 
1e € 100.000,-- 
2e Volkswagen UP! 
3e Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v. € 2.500,- 
4e – 6e Pharos Reizen waardebon t.w.v. € 1.250,- 
7e – 9e Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v. € 750,- 
10e – 14e Thermae 2OOO arrangement voor 2 personen 
15e – 48e Safety Experience all-in slipcursus voor 2 personen 
49e – 78e Fletcher Hotels all-in arrangement voor 2 personen 
79e – 93e Horloge.com waardebon t.w.v. € 175,- 
94e – 123e Duinrell incl. onbeperkt Tikibad 4 entreekaarten       
124e – 138e Thermae 2OOO 2 duo entreekaarten 
139e – 168e Bobbejaanland 4 entreekaarten 
169e – 188e Veluwse Bron 4 entreekaarten 
189e – 213e Attractiepark Slagharen 4 entreekaarten 

 
Prijzen op eindcijfers: 
Laatste 6 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 400,- 
Laatste 5 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 350,- 
Laatste 4 cijfers goed  FWW Trolley Colette of Syna t.w.v. € 130,- 
 

BEL OF MAIL VOOR DE LOTEN: PETER KIERKELS 023-5636772. 
 
 

25-08-2014: KNVB: GEEN SPRAY IN AMATEURVOETBAL. 
 
De KNVB heeft besloten om de spray in het amateurvoetbal niet toe te staan. De KNVB wil eerst de resultaten 
afwachten van het gebruik van de spray in het betaalde voetbal.  
 
Op basis van deze resultaten gaat de KNVB een besluit nemen of de spray vanaf het seizoen 2015/’16 ook 
ingezet gaat worden in het amateurvoetbal. 
 
 

HOE GAAT HET MET ….. MAARTEN ZILVERBERG? 
We kennen de jonge, ambitieuze Maarten Zilverberg uit zijn Haarlemse tijd. 
Daarna beleefde hij, met zijn atheneum diploma op zak, prachtige avonturen 
in Afrika. Zijn verhalen zijn destijds in ons clubblad gepubliceerd. Toen 
besloot Maarten te gaan wonen en studeren in Wageningen (Landschaps-
architectuur & Ruimtelijke Planning). Na 1 jaar mee gestopt, zijn huidige 
studie is Bedrijfskunde in Utrecht. Daardoor zagen we hem nog maar 
sporadisch in Kennemerland.  
 
Eind augustus 2014, op een fraaie woensdagavond, liep de HSV student Zilverberg tegen het lijf in Harmelen bij 
Sport Club Harmelen ’44. Hij floot de bekerwedstrijd tussen de derdeklasser SCH’44 tegen tweedeklasser 
Kampong. Uiteraard vroegen we hoe het met Maarten (25) gaat.  
 
“Nu gaat het weer goed, vorig seizoen floot ik niet vanwege een langdurige blessure”. Wel haalde hij in no-time 
de vereiste papieren en begeleidde hij vorig seizoen nieuwe scheidsrechters. Dat betekende tevens een 
verrijking, omdat je dan vanaf de kant naar een arbiter kijkt. Zijn wedstrijd verliep goed. In het begin was het even 
wennen, want het was zijn tweede wedstrijd sinds een jaar, maar al snel zat hij weer in het juiste ritme. Na afloop 
van de partij was Maarten heel kritisch op zichzelf en dat is een hele goede eigenschap. Van een scherpe 
zelfreflectie word je alleen maar beter en sterker. Uit het oog betekent bij de HSV niet uit het hart. Wij wensen 
Maarten veel succes met zijn studie en met fluiten!  
 
Bestuur HSV 
 

SUDOKU. 
Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan deze nieuwe SUDOKU. De oplossing staat in het volgende blad! 
 



NU DIGITALE WEDSTRIJD-STATISTIEKEN OP REFSTAT.NL 
 

Steeds meer scheidsrechters houden 
de statistieken van hun wedstrijden 
gratis bij op de site refstat.nl, 2.3.2. 
Refstat is een speciale website voor 
veld- en zaalvoetbalscheidsrechters, 
waar je je wedstrijdgegevens gratis 
kunt ingeven. Je voert vooraf je 
wedstrijden in en na afloop kan je de 

statistieken bijwerken, zoals eindstand, gele- en rode kaarten, penalties, eigen verslag en beoordeling. Je vindt er 
ook collega-fluitisten en kan opgeven wat een ander van jou mag zien. Je kan de statistieken bekijken en dit kan 
waardevolle informatie opleveren. Het is een mooie digitale aanvulling voor arbiters en zeker de moeite waard om 
eens te onderzoeken. 
 
 

Brian Lampers arbitreerde op IBER Cup (foto) en FOYLE Cup! 
 

Terwijl zijn leeftijdsgenoten gaan luieren en 
feesten in zonnige oorden, vloog onze 19 
jarige Brian Lampers op 29 juni 2014 naar 
Portugal. Samen met 16 landgenoten, 
waaronder de Alkmaarder Jelle van 
Hamersveld, namen zij deel aan de groots 
opgezette IBER Cup. Aan dit jeugdtoernooi 
deden 350 teams uit 50 landen mee, zelfs uit 
Brazilië, Mexico en Japan. De meeste 
ploegen kwamen uit Spanje, Portugal en 
Frankrijk. 
 
De HSV-er had eerder dit jaar zijn diploma 
Assistent Scheidsrechter behaald en hoefde 
elke dag slechts een paar wedstrijdjes te 
assisteren. “Voor de rest was het vakantie, 
hoor! Lekker chillen aan het zwembad, lol 

trappen met de anderen, goed eten en uitgaan met leuke meiden!”. Ook keken ze wat er van een meloen 
overbleef na een vrije val uit de hotelkamer: een vieze troep! Hij maakt er geen geheim van dat de trip wel 500 
Euro kostte, maar ook dat alles goed geregeld was en dat het dubbel en dwars waard was! 
 

Brian kreeg ook te maken met het Björn Kuipers effect: “Oh, komt u uit Nederland? Dan moet u wel goed zijn!”. 

 
Het toernooi was 7 juli afgelopen en op 18 juli vloog Brian voor tien dagen naar Noord-Ierland. Daar wachtte in 
Derry de Foyle Cup op de enthousiaste HSV-er. Het prijskaartje was ditmaal wel wat lager, maar het was 
wederom een onvergetelijk internationaal toernooi. Naast  jeugdteams voetbalden er ook meiden en dames. Alles 
was goed geregeld voor de acht Nederlanders. Ze werden in een ruime woning ondergebracht en ook elke dag 
was het feest tot laat, hoewel onze ondernemende vriend zelf niet drinkt. “Dagelijks twee wedstrijdjes vlaggen en 
één fluiten was goed te doen”. Dankzij de mooiste zomer sinds 60 jaar kon er volop genoten worden van het 
vrouwelijk schoon en onze Dutchman trok veel aandacht.  
 
Brian kreeg ook te maken met het Björn Kuipers effect: “Oh, komt u uit Nederland? Dan moet u wel goed zijn!”. 
Dan volgt een anekdote: Het veld was aan de ene kant 6 voet lager dan aan de andere kant! Dat was lastig 
vlaggen, omdat je schuin staat en loopt! Enkele weken later werd op datzelfde veld gewoon een wedstrijd 
gespeeld in de voorronde van de Europa League! Nog een verhaal: Toen er leiders te dicht langs de lijn stonden, 
gaf de scheids via de headset aan Brian door: gewoon tegenaan lopen. En Brian kegelde ze opzij alsof hij op de 
bowlingbaan liep, tot grote hilariteit van alles en iedereen. 
 
De Velserbroeker heeft zich voor 2015 al weer opgegeven voor beide beroemde toernooien. En nog één! Zijn  
Europese tour begint in Spanje met een internationaal jeugdtoernooi, dan vliegt hij door naar Portugal voor de 
IBER Cup en als toetje staat de Foyle Cup in Noord-Ierland weer op het menu. Hij kan dit soort toernooien alle 
HSV-ers aanraden, het is een geweldige ervaring! Meer informatie en foto’s vindt u op zijn Facebook site.  
 
Maar Brian’s ambities reiken verder. Via de COVS volgt hij de trainersopleiding en assisteert hij dit seizoen op 
zaterdag in de hoofdklasse. Er staan al een mooie reeks aanstellingen. En op 15-01-2015 heeft hij al een 
aanstelling voor Telstar VR1 - Club Brugge VR1 in de Bene-league. Op zondag fluit hij in Jeugdgroep 3 en 
eigenlijk “alles en iedereen”, zoals onlangs bij de Heemskerk Cup bij Odin’59. 
Als hij goed presteert en “de wind mee heeft”, zou hij over drie jaar in het betaald voetbal kunnen lopen! Uiteraard 
wensen we onze ambitieuze vriend veel succes, hopen hem geregeld op de training te zien en volgen zijn 
prestaties! 
 



 

UITNODIGING 
 

VOOR ALLE LEDEN, DONATEURS EN ADVERTEERDERS 

KOM OP ZATERDAG 18-10-2014  

NAAR DE EERSTE HSV BIERPROEVERIJ! 
 

Toen de HSV een wijn- en een bierproeverij voorstelde, was er gejuich! Een half jaar geleden vond de 
eerste HSV wijnproeverij plaats. Dat was een groot succes en wordt in de toekomst zeker herhaald.  
 
Nu staat de eerste bierproeverij van de HSV op het programma. Gekozen is voor het 
voetballoze weekend zaterdag 18 oktober 2014 om 17.30-ca. 19.30 uur bij brouwerij Klein 
Duimpje in Hillegom.  

 
Prijs: slechts 15 euro per persoon. 
 

Wat maakt brouwerij Klein Duimpje? 
Het team van brouwmeester Erik Bouman maakt 
prachtige streekbieren zoals: Erik de Noorman, 
Zevenmijls-laarsen, Porter, Honing Porter, Hazelnoot 
Porter, Smokey Porter, Bollenstreek Ale, Tulpen bok, 
Hillegoms Tarwebier, Hillegomse Hangkous, American 
Pale Ale, Rauch Weizen, Gagelbier, Blauwe Tram, 
Dubbel, Slobberbok, Kerstbier.  
 

Gegevens bierproeverij. 
Datum: zaterdag 18 oktober 2014. 
Aanvang: 17.30 tot max. 20.00 uur. 
Locatie: Brouwerij Klein Duimpje, Leidsestraat 170, Hillegom, tel. 0252-531186  
(bij de oude steenfabriek). 
Brouwmeester: Erik Bouman. 
Aanmelden voor 11 oktober 2014. 
 

Programma: 
- welkom en introductie, 
- rondleiding door brouwerij, 
- proeverij van 6 verschillende bieren uit eigen 
  brouwerij, mogelijk 2 bokbieren, 
- uitleg door de brouwmeester over de bieren, 
  samenstelling en de smaakeigenschappen, 
- tussendoor bittergarnituur. 
 

Aanmelden (voor 11 oktober 2014, ook aantal deelnemers): 
a) via Facebook, covshaarlem: deelnemen evenement 
b) per mail: aanmelding@covshaarlem.nl  
c) telefonisch bij Ronald Roos, ‘s avonds 023-5626969, ook voor meer info over de proeverij. 
 
Hoe komt u er:  
Eigen vervoer: gratis parkeergelegenheid, ook voor fietsen.  
Openbaar vervoer: de bus Lijn 50 uit/naar Haarlem stopt op ca. 200 m. lopen. 
Vanuit Hoofddorp neem je de bus 300 richting Amsterdam, overstappen bij bushalte De Hoek Boven 
(Hoofddorp) op Qliner 361 richting Noordwijk (Arriva) tot bushalte Steenfabriek, Hillegom.  
Dan nog ca. 200 m. lopen. 
 

Meld je snel aan voor de unieke, eerste HSV bierproeverij! 

mailto:aanmelding@covshaarlem.nl


HET WIJN-SUCCES WORDT VERVOLGD!  
 

De HSV beleefde in april 2014 een fantastische wijnproeverij met zes witte- en zes 
rode wijnen, dankzij de samenwerking met Jeroen Dorenstouter van de 
gerenommeerde wijnkopers Oud Reuchlin & Boelen. Het waren allemaal speciaal 

geselecteerde, uitstekende wijnen uit de hele wereld van restaurantkwaliteit. De 
avond was zo’n succes, dat 128 flessen werden gekocht, zoals u heeft kunnen 
lezen. Deze actie leverde de HSV ook nog een mooie opbrengst op, dus er waren 
alleen maar winnaars. Onlangs hebben wij overleg gehad met Jeroen Dorenstouter 
van Oud Reuchlin & Boelen.  
 
Wij kunnen alle leden, donateurs, adverteerders en begunstigers éénmalig 

dezelfde heerlijke wijnen aanbieden tegen wederom de zelfde zeer scherpe, speciale prijzen. En als u deze 
topwijnen bestelt, houdt uw HSV er nog wat aan over!  

 
PROFITEER NU EN STEUN DE HSV!  KEUZE UIT 6 WITTE- EN 6 RODE WIJNEN! 
 

BESTELWIJZE (KAN TOT 1 NOVEMBER 2014). 
 

- PER MAIL: op aanmelding@covshaarlem.nl met opgave van uw naam, adres, welke wijnnummers.  
  aantal en het totaalbedrag.  
 
- TELEFONISCH: graag na 19.00 uur: Ronald Roos, 023-5626969 of Martin de Jager 06-20801660. 
 
- AANTAL: U kunt per fles bestellen, 1 doos = 6 flessen. Alle flessen: 0,75 liter. 
 
- AFHALEN:  
Op 1 november 2014 geven wij de bestellingen door en verwachten dat u ongeveer twee weken later 
de wijn tegen contante betaling (graag gepast) kunt afhalen in Hoofddorp bij Ronald Roos.  
U krijgt van tevoren bericht, wanneer u de flessen kunt afhalen en het exacte afhaaladres.  
 
 

HSV WIJNOVERZICHT: EERST 6 WITTE WIJNEN, DAN 6 RODE WIJNEN. 
 

Wit 1  - Cantine Lenotti, Bianco del Veneto, Colle dei Tigli, 2013, 12,5%. 
 - Komt uit Italië, Veneto (oostzijde Gardameer).   
 - Licht droog. Frisse witte wijn met aroma's van bloemen en honing. 
 - Past goed bij: vis, wit vlees, salades en lichte pasta gerechten. 

 - Prijs per fles: € 6,25. 
 

Wit 2  - Grüner Veltliner, Strassertal, Allram, 2013, 12,5%. 
 - Komt uit Oostenrijk, streek Kamptal.   
 - Droog, sappig en lekker verfrissend met de fruitige smaak van citrus, met pittig vleugje  
   peper. 
 - Past goed bij: aperitief, borrelhapjes, lichte gerechten met kip en vis. Groenten uit de  
   wok, salades, pasta met groenten, asperges, kaasfondue. 

 - Prijs per fles: € 8,75. 
 

Wit 3  - Riesling Classic, Schloss Reinhartshausen, 2012, 12,0%. 
 - Komt uit Duitsland, Rheingau, Erbach.   
 - Mild-droge, vriendelijke wijn met fruitige (citrus)- en florale aroma’s. Het frisse zoetje  
   maakt de afdronk zacht. 
 - Past goed bij: Oosterscheldekreeft, krab, gamba’s van de grill, gebakken mosselen,  
   kip-teriyaki, aardbeien, exotisch fruit, gegrilde ananas met verse geitenkaas. 

 - Prijs per fles: € 10,95. 
 

Wit 4  - Angel Cove, Sauvignon blanc, 2013, 13,0%. 
 - Komt uit Nieuw-Zeeland, streek Marlborough.   
 - Fris en fruitig. Smaak van tropisch fruit, verfrissende afdronk met geuren van mineralen 
   en citrus. In de neus een intense mix van tropisch fruit, passiefruit en kruidige citrus. 
 - Past goed bij: fruitgerechten, zomerse salades en zeevruchten. 

 - Prijs per fles: € 7,95. 
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Wit 5  - Chardonnay “L”, Laroche, 2013, 13,0%. 
 - Komt uit Zuid-Frankrijk, Languedoc/Roussillon.   
 - Licht droog. Mooie- en elegante afdronk en aroma’s van honing en citroen. 
 - Past goed bij: soepen, salades en zeevruchten, of als aperitief. 

 - Prijs per fles: € 6,65. 
 

Wit 6  - Chardonnay, Drostdy-Hof WMC, 2013, 13,5%. 
 - Komt uit Zuid Afrika, Stellenbosch.   
 - Licht droog. Frisfruitige wijn met exotische smaak en zachte, ronde afdronk. 
 - Past goed bij: allerlei pittige, kruidige borrelhapjes, gevulde salades met kip of kaas,  
   bij gebakken vis, bij vis en kip in lichte saus.  

 - Prijs per fles: € 5,75. 

 
De rode wijnen:  
 

Rood 1  - Zinfandel California Classic Beringer, 2012, 14,0%. 
 - Komt uit de Verenigde Staten, Californië, Napa Valley.   
 - Soepel en rond. Prachtige, diep purperen kleur. Zachte, elkaar overlappende aroma’s 
   en geuren van zwarte bessen, zadelleer, zwarte olijf, kruidnagel en zwarte peper.  
   Kruidige smaak met lederen nuance en vlezigheid. 
 - Past goed bij:rood vlees en pasta. 

 - Prijs per fles: € 8,25. 
 

Rood 2  - Finca la Linda Malbec, 2013, 13,5%. 
 - Komt uit Argentinië,Luján de Cujo, Mendoza.   
 - Soepel en rond, dieprode kleur. Naast impressies van kersen en kruiden toont de wijn  
   het aroma van rood fruit. Rijpe smaak en niet te zwaar.   
 - Heerlijk bij rood vlees, groot wild en harde kaassoorten.  

 - Prijs per fles: € 6,50. 
 

Rood 3  - Carmenère Santa Digna Reserva, 2012, 14,0%. 
 - Komt uit Chili, Central Valley. Gerijpt op Frans eikenhout.   
 - Vol en krachtig, prachtige kersenrode kleur. Elegante smaak met zachte- en fruitige 
   tannines, die zorgen voor nuances van leer en kruiden (o.a. zoethout en zwarte peper). 
 - Past goed bij: rund- en kalfsvlees en gestoofde kipgerechten. Ook bij vis tot en met 
   pittige sauzen. 

 - Prijs per fles: € 8,50. 
 

Rood 4  -Shiraz/Cabernet Sauvignon Penfolds, 2013, 13,5%. 
 - Komt uit Australië, streek South Eastern Australia.   
 - Soepel en rond. Donkerrood, in de neus rood fruit (bessen, frambozen) en een vleugje  
   kruidigheid dat zich in de sappige smaak voortzet. 
 - Past goed bij: rundvlees, eend, wild en kaas. 

 - Prijs per fles: € 8,75. 
 

Rood 5  - Rioja Crianza, Montecillo, 2010, 13,5%. 
 - Komt uit Spanje Rioja Alavesa.   
 - Soepel en rond. Een droge, fonkelend robijnrode dinerwijn met een fruitige, kruidige 
   smaak en een pittige, zachte afdronk. 
 - Past goed bij: allerlei soorten wit- en rood vlees, gemarineerde- of kruidige gerechten, 
   barbecue alsook bij romige, middelscherpe kaassoorten. 

 - Prijs per fles: € 8,50. 
 

Rood 6  - Vale do Bomfim, Dow’s , 2011, 14,0%. 
 - Komt uit Portugal, Douro.   
 - Zoet. Zeer donkerpaarse wijn die geurt naar een bouquet van bessen en eiken.  
   In de mond aangenaam, denkt aan kersen. Vrij droge afdronk. 
 - Past goed bij: pasta met rode saus en pizza. 

 - Prijs per fles: € 9,50. 



  

BESTEL VOOR 1 NOVEMBER A.S. EN STEUN UW 
VERENIGING!  PROOST! 

VAN 46 NAAR 8 STRAFCODES. 
 
Met ingang van dit seizoen heeft de KNVB de lange lijst  
met strafcodes van gele en rode kaarten drastisch vereenvoudigd. 
 
De codes 08 voor protesteren en 12 ten val brengen  
bestaan niet meer. Voor alle gele kaarten geldt code 1. 
 
Voor rode kaarten zijn er nog maar 7 strafcodes. 
 

De acht strafcodes op een rij:   

 

Strafcode 1: Gele kaart 
 
Code 2 t/m 8: Rode kaart  
 
Strafcode 2: Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans 
Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal) 
Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal) 
Strafcode 5: Beledigen 
Strafcode 6: Bedreigen 
Strafcode 7: Spuwen 
Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials. 
  

Na completering van het DWF (digitale wedstrijdformulier), vult de arbiter bij een directe rode kaart thuis het 

nieuwe strafrapport in. Je vindt dat bij je wedstrijdaanstelling, wedstrijdgegevens, tabblad vragenlijsten. 

  

 

Ook voor het zaalvoetbal 
      

De(zelfde) codes zijn ook van toepassing op het zaalvoetbal, maar aangezien in de zaal het DWF nog niet 

(volledig) is geïntroduceerd, is het nog niet mogelijk om de (digitale) specificatievragen voor alle klassen toe te 

passen. Daarom behoren zaalscheidsrechters, met uitzondering van de Eredivisie zaalvoetbal mannen, Eredivisie 

zaalvoetbal vrouwen en de Eerste divisie zaalvoetbal mannen, nog wel een schriftelijk rapport in te leveren. 
 
  

Samen sterk voor de HSV!  
Doe mee aan de Grote Clubactie! 
 
De HSV verkoopt loten en van de opbrengst gaat 80% 
direct naar de clubkas van onze vereniging!  
De loten kosten € 3,00 per stuk en levert  
de HSV maar liefst € 2,40 op.  
 
En ….. u kunt prachtige prijzen winnen!  
Trekking: 27 november 2014.  
 
 

BEL OF MAIL VOOR DE LOTEN: PETER 
KIERKELS 023-5636772, 
secretaris@covshaarlem.nl. 
 
OF SCHIET PETER OP DE TRAINING AAN EN STEUN DE HSV! 
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PROFIEL VAN:  ABE  ZEILSTRA 
 
Elke editie plaatsen we het profiel van een jonge HSV-er. 
Ditmaal is dat de sympathieke en bescheiden Hoofddorper Abe Zeilstra. Hij fluit al sinds 2007 en is veel te vinden 
op de velden van SV Hoofddorp. Hij hanteerde zijn Fox 40 ook voor de KNVB, maar blessures gooiden roet in het 
eten. De student accountancy is bijna elke donderdagavond op het trainingsveld van Overbos te vinden. 
 
Wij wensen Abe veel succes in zijn carrière en op de 
velden! 
 
Algemeen: 

1.  Naam: Abe Zeilstra.  
2. Geboortedatum en plaats: 11-09-1991 Hoofddorp. 
3. Woonplaats: Hoofddorp.  
4. Lengte en gewicht: 1.71 m en 57 kg.  
5. Studie: Ik studeer accountancy aan de Hogeschool  
 van Amsterdam.  
6 Vrijgezel  / vriendin: Vrijgezel. 
 
Scheidsrechter: 

7. Scheidsrechter sinds: 2007.  
8. HSV lid sinds: in 2012.  
9. Hoogtepunt: De waardering die ik krijg van de club.  
 Ik ben namelijk een keer tot vrijwilliger van de  
 maand benoemd.  

10. Dieptepunten: Mijn 2de jaar voor de KNVB waarin ik 
weer geblesseerd raakte aan mijn knie waardoor ik 
net zoals in mijn 1ste jaar een half jaar niet kon fluiten. 

11. Train je bij HSV mee/waar: ik train mee bij Overbos  
 onder leiding van Rob Wassink.  
12. Gras of kunstgras: absoluut gras.  
13. Wat voor scheidsrechterfluit: Fox 40.  
 
Je favorieten: 

14. Favoriete auto: Audi TT.  
15. Favoriete Eredivisie club: sc Heerenveen.  
16. Favoriete vakantieland: Ik heb niet echt een favoriet 
  vakantieland. Ik vind het leuk om zoveel mogelijk van  
 de wereld te kunnen zien, daarom doe ik vaak rondreis  
 vakanties met mijn vrienden. . 
17. Favoriete TV programma: de tv serie ‘’24’’.  
18. Favoriete zanger/zangeres: Phil Collins.  
19. Favoriete radiozender: radio 538.  
20. Favoriete vrouw: Anne Hathaway (zie foto).   
21. Favoriete eten: lasagne. 
22. Favoriete drank: Ik heb niet echt een favoriet drankje. Ik vind 

alles goed, zolang het maar geen Bacardi is. 
 
Tenslotte: 

23. Wie wordt landskampioen: ik denk Ajax of PSV: beide 
ploegen hebben hun dragende spelers weten te behouden.  

24. Wat zou de HSV moeten organiseren: Ik ben erg tevreden over de HSV, dus ik zou niet weten wat de HSV 
verder nog zou moeten organiseren.  

25. Wie is de beste scheidsrechter: Björn Kuipers.  

 


