
  

 

Haagse Hout -  

Aad Duijvestein  

Toernooi 

 

 

 

 

 
 

Donderdag 23 augustus 
 

Zaterdag 25 augustus 

 

 
 

vv Haagse Hout, Vlamenburg 38, Den Haag 

 

Ons clubgebouw is hard aan een renovatie toe. 
 
Tijdens het toernooi zal er op de bar een collectebus staan. 

Mocht u een kleine bijdrage willen geven, dan staan wij daar voor open. 

 

Alvast onze dank!!! 



Toernooireglement: 
 

 Wedstrijden duren 2 x 45 minuten. 

 De eerstgenoemde vereniging verdedigt de 1e helft het doel het dichts bij 
het clubgebouw, de andere vereniging trapt af. 

 Winst van een wedstrijd levert 3 wedstrijdpunten op, een gelijkspel voor 
beide ploegen 1 wedstrijdpunt en bij verlies krijgt men helaas geen wed-
strijdpunten. 

 Na afloop van de wedstrijd neemt elk team 5 strafschoppen, volgens het 
nieuw ABBA systeem. 

 De winnaar van de strafschoppenserie ontvangt 1 extra punt, dat bij het 
totaal van de wedstrijdpunten wordt opgeteld. 

 Bij gelijke stand van wedstrijdpunten en eventuele punten uit de straf-
schoppenseries, beslist het doelsaldo uit de 2 wedstrijden. 

 Is dat ook gelijk dan tellen het aantal gescoorde strafschoppen. 

 Mocht dat ook gelijk zijn, dan nemen de ploegen met dezelfde totale sco-
re opnieuw 5 strafschoppen. 

 Een gele kaart tijdens een wedstrijd betekent een uitsluiting van 5 minu-
ten gedurende de wedstrijd!!! 

 Bij een 2e gele kaart gedurende de wedstrijd is de speler voor de rest van 
die wedstrijd van deelname uitgesloten. 

 Bij een rode kaart gedurende de 1e wedstrijd is de betreffende speler 
voor de 2e wedstrijd van deelname uitgesloten. 

 De winnaar van het toernooi ontvangt 4 wedstrijdballen, de nummer 2 
van het toernooi ontvangt 3wedstrijdballen, de nummer 3 van het toer-
nooi ontvangt 2 wedstrijdballen en de 4e plaats op het toernooi is goed 
voor 1 wedstrijdbal. 

 

Wedstrijdballen zijn beschikbaar gesteld door: 

 

 
Diepenhorstlaan 5-A, 2288 EW  Rijswijk 

In het jaar 1906 telde de drie voetbalverenigingen Victoria, 
Hercules en H.D.S. nog slechts een beperkt aantal leden en 
waren de bestaansmogelijkheden voor deze drie clubs zeer 
kwetsbaar. Na diverse gesprekken onderling besloten de le-
den van Victoria, Hercules en H.D.S. op 9 mei 1907 als één 
club verder te gaan en fuseerde hiermee tot de nieuwe voet-
balvereniging Sparta, de voorloper van Hsv Celeritas. Voetbal 
was in het begin van de vorige eeuw zeker nog geen sport 
voor de gewone man. 

De sport werd voornamelijk door de betere stand beoefend. Clubs hadden weinig le-
den, daardoor was deze fusie een verstandig besluit. De bijeenkomst was een initiatief 
van de heren J. J. M. Mattheijer, W. G. Oudijk en J. Bongers. 
De heren Mattheijer, Oudijk en Bongers waren lid van de voetbalvereniging Victoria, 
dat al in maart 1904 was opgericht. Hoewel het gebruikelijk is bij fusies de oprichtings-
datum te nemen van de oudste vereniging, ging men in dit geval aan dit gebruik voor-
bij. De oprichtingsdatum van Sparta werd dus 9 mei 1907. 
Voor het clubkostuum koos men voor een geel-rood verticaal gestreept shirt en een 
zwarte broek. Over de kleur van de kousen werd nog niet gepraat. Een ieder speelde 
waarschijnlijk in de kousen die hij op dat moment bezat. 
Als terrein om te voetballen werd gekozen voor een stuk bouwland achter de Stadhou-
derslaan, waar nu het Frederik Hendrikplein ligt. Dit terrein was bijzonder goed en altijd 
bespeelbaar. Hoewel er nimmer huur werd betaald, of toestemming was verkregen dit 
terrein te gebruiken (in feite was de eigenaar de nieuwe fusieclub nog niet eens be-
kend), beschouwden de Spartanen dit veld als hun eigendom en geen enkele andere 
vereniging betwistte hen dat. In 2009 is de naam verandert in Celeritas en vanaf 2018 
speelt Celeritas onder de naam RVC Celeritas op het Prinses Irene Complex in Rijswijk. 

 
Eind jaren negentig liep, net zoals bij vele voetbalverenigin-
gen in die tijd, het   ledenaantal bij de voetbalverenigingen 
O.S.C. en Postalia flink terug. In oktober 1998 werden O.S.C. 
en Postalia ook nog eens onaangenaam verrast door een 
brief van de Gemeente Den Haag. In deze brief stond ver-
meld dat beide verenigingen niet meer voldeden aan de door 
de gemeente gehanteerde bespelingsgraad van de velden. 
Na een bezinkingsperiode kwamen de besturen van beide 
verenigingen met elkaar in contact over eventuele samen-
werking. 

Op 25 februari 1999 volgde bij zowel O.S.C. als bij Postalia tegelijk een Algemene Leden 
Vergadering en hierin gaven de leden van beide clubs toestemming om de mogelijkheid 
van samenwerking verder te onderzoeken. Beide besturen waren het er al snel overeen 
dat een fusie als de beste samenwerkingsvorm werd beschouwd. 
De verschillende commissies binnen beide clubs kwamen al heel snel tot overeenstem-
ming en zodoende werd op 1 juli 1999 de voetbalvereniging Haagse Hout geboren. 
Haagse Hout ging voetballen op het voormalig complex van O.S.C. aan het Vlamenburg 
38 te Den Haag, een gezellig terrein middenin een woonwijk. 
Voor het nieuwe tenue van Haagse Hout werd gekozen voor een blauw shirt met hori-
zontaal een gele en een rode streep, een blauwe broek en blauwe kousen met een gele 
en rode streep, een blauwe broek en blauwe kousen met een gele en rode streep. 



 
 

De “Aad Duijvestein cup” 
 
 

 
 
Naast de 4 wedstrijdballen ontvangt de winnaar van het toernooi de  “Aad Duij-
vestein cup” en mag deze wisselcup voor een jaar in de prijzenkast zetten. In 
principe betekent het tevens een uitnodiging voor het toernooi van het volgend 
jaar. 
Het Haagse Hout – Aad Duijvestein is voor de komende 3 jaar verzekerd door 
een financiële bijdrage van de familie van Aad Duijvestein. 
 

Aad Duijvestein: 13-04-1933   -   22-05-2016 
 

Aad Duijvestein was een oud lid van OSC, één van de 2 clubs waaruit door fusie 
vv Haagse Hout is ontstaan. 
Na zijn actieve voetbalcarrière heeft de club altijd een plekje in zijn hart gehou-
den en heeft hij de verrichtingen van de club en het lief en leed altijd gevolgd. 
Wanneer de club daar behoefte aan had, stak hij regelmatig een helpend hand-
je toe. Niet alleen had hij jarenlang een rij reclameborden langs het veld, ook 
als bijv het jeugdkamp iets tekort kwam, vulde hij dat desgevraagd aan. Na de 
renovatie van het clubgebouw heeft hij het terras voor de kantine 
“gesponsord”. De naam “Aad Duijvestein terras” vindt u terug op de buitenkant 
van het clubgebouw. 
De familie van Aad is de afgelopen jaren, na zijn overlijden, onze club niet ver-
geten. En ook nu hebben we ter realisatie van dit toernooi niet tevergeefs een 
beroep op hen gedaan. 
Wij zijn de familie dan ook héél veel dank verschuldigd!!! 
 

De “Aad Duijvestein cup” zal door zijn zoon Rick Duijvestein uitgereikt worden, 

geflankeerd door kleinzoon Thomas. 

 Opgericht: 6 januari 1971 
 Quintus is een Nederlandse amateurvoetbal- 
 club uit Kwintsheul in Zuid-Holland, opgericht 

 in 1971. Het eerste elftal van de club speelt in 
 de Vierde klasse zaterdag. VV Quintus is de 
 voetbaltak van Sport Federatie Quintus. Deze 
 federatie bestaat uit: 

 

Badminton – Gymnastiek – Jeu de Boules –  

Handbal – Tennis- Voetbal - Volleybal 
 

Het doel van de Omni vereniging is: 
- de belangenbehartiging van de aangesloten leden (verenigingen 
- het bevorderen van onderlinge samenwerking en de samenwer-
 king met andere partners 
- het vervullen van een maatschappelijke functie. 
 
 
 
 
 
 

In het jaar 1917 hadden een aantal Haagse politiemannen al de behoefte om 
een voetbalvereniging op te gaan richten met als doel de kracht en de algeme-
ne lichaamsverbetering te bevorderen. De oprichting van een voetbalvereni-
ging kwam niet van de grond maar de heren Snethlage, Spetter, Melse, Riemvis 
en De Willigen namen wel het initiatief om op bescheiden schaal voetbalwed-
strijden te organiseren. 
De toenmalige kapitein van de Genie, de heer P.W.Scharroo, sprak in 1919 toe-
vallig met de toenmalige Burgemeester J.A.N.Patijn van Den Haag over het 
Haagse politievoetbalelftal en de Burgemeester vond dit een goed initiatief en 
gaf toestemming tot het oprichten van een sportvereniging voor politieman-
nen. 
Zo werd op 19 november 1919 in de oude Raadszaal van het Stadhuis officieel 
de Haagsche Politie Sport Vereniging (H.P.S.V.) opgericht. 
De eertse voorzitter van H.P.S.V. werd de heer M.Spetter, die al spoedig werd 
opgevolgd door de heer C.A.C.Last. In 1922 nam de heer A.G.H. Ernst de voor-
zittershamer weer over van de heer Last. 
De Haagsche Politie Sport Vereniging beoefende niet alleen voetbal maar had 
ook een afdeling Athletiek, Zwemmen en Schermen. 

Voetbalvereniging HPSV 

DE VOETBALVERENIGING VAN DE HAAGSE POLITIE SPORT VERENIGING 



 Zaterdag 25 augustus 2018 
Aanvang 14.30 uur 

 

Haagse Hout – Quintus  
scheidsrechter Dhr. P. Laponder 

veld 1 

 

RVC Celeritas – HPSV  
scheidsrechter Dhr. G. Heemskerk 

veld 2 

 

 
 

 

 

Alle deelnemende spelers en begeleiding ontvangen na de wedstrijd een  

bbq pakket (vlees, stokbrood en salade). 

 

Voor overige belangstellenden is dit pakket á € 7,50 per stuk te koop! 

Club: Extra 
Punten: 

Totaal: Plaats: Punten  
Zaterdag: 

Punten  
Donderdag: 

      

Quintus      

RVC Celeritas      

HPSV      

Haagse Hout      

 

Donderdag 23 augustus 2018 
Aanvang 20.00 uur 

 

Quintus – RVC Celeritas  
scheidsrechter Dhr. G. Heemskerk 

veld 1 

 

HPSV – Haagse Hout  
scheidsrechter Dhr. P. Laponder 

veld 2 

 

 
 

 

 

Alle deelnemende spelers en begeleiding ontvangen na de wedstrijd een 

broodje kroket. 

Club: Wedstrijdpunten: Extra punt: Totaal: 

    

Quintus    

RVC Celeritas    

HPSV    

Haagse Hout    
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