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We gaan (weer) beginnen!!!! 

Hoewel dit alweer de 3e Nieuwsbrief is van 2022 voelt het alsof we nu pas gaan beginnen aan de 2e helft van dit 

seizoen. We laten (bijna) alle Corona maatregelen achter ons en lijken ons “normale” voetballeven weer op te kunnen 

pakken. Maar weten we nog wat dat inhoudt na 2 jaar belemmeringen? Als bestuur ben je voortdurend bezig met 

allerlei zaken die gewoon doorgaan. Mooie nieuwe projecten maar ook met “overleven”.  Begrijpelijk dat het 

gemiddelde lid daar nauwelijks mee bezig is. Hij of zij komt om te voetballen.  

We merken dat de beperkingen in de afgelopen jaren de  betrokkenheid bij- en interesse in de vereniging  flink heeft 

doen afnemen. De oproepen (eigenlijk smeekbedes) om een vrijwilligerstaak op je te nemen lijken aan dovemans oren 

gericht. Dat zal anders moeten. Hoe? Daar worstelen we mee als bestuur. Maar duidelijk is dat het zonder jou niet 

gaat lukken. Of je nu ouder van een jeugdlid of zelf spelend lid bent maakt niet uit. Wat kan ik doen dan hoor ik je 

denken. Keuze genoeg bijvoorbeeld barmedewerker, jeugdleider, scheidsrechters, trainers gastheer of gastvrouw, 

wedstrijd secretariaat voor de jeugd, activiteiten commissie jeugd, PR en communicatie, beheren en actueel houden 

van de website, sponsorzaken, toernooien organiseren. onderhoudswerkzaamheden etc..  ` 

De komende maanden wordt het onze gezamenlijke uitdaging om hier invulling aan te geven. Veel tijd hoeft het je niet 

te kosten dus vraag eens “wat kan ik doen voor de club?”  Spreek daarover met de bestuurs- of commissieleden die je 

er alles over kunnen vertellen. Mogen we jou bellen? Laat het weten via secretariaat@svhoutwijk.nl   

Zaterdag 1 Periodekampioen  

 

De competitie begon weer met een uiterst belangrijk 
inhaalduel voor ons vlaggenschip tegen GSC ESDO op een 
uiterst ongezellig en koud Escamp II. Eén punt was 
voldoende om de periode binnen te halen. Bij rust was de 
stand pas 0-1 door een doelpunt van Lorenzo Scheffer. In 
de tweede helft tilde Kadir Narsen de stand met twee 
treffers naar 0-3, waarvan één met een schitterend stiftje 
over de doelman van GSC ESDO heen. De thuisploeg 
maakte nog wel de eretreffer: 1-3. Maar SV Houtwijk was 
nog niet klaar. Vanaf elf meter zorgde Anouar Attai Houai 
voor een 1-4 eindstand. 
 
Los van het feit dat met deze overwinning de eerste 
periode binnen is heeft Houtwijk 1 nu ook een voorsprong 
van drie punten op de nummer twee in de competitie 
Quintus. Zaterdag 19 februari vervolgt Houtwijk 1 de 
competitie weer tegen Maasdijk 1. Altijd een lastige 
uitwedstrijd. 

1. Houtwijk sv              9-22 
2. Quintus                     9-19 
3. Erasmus                    9-17 
4. MSV ’71                    8-16 

Kampioenen in de jeugd  

 

De kampioenschappen van de  JO10 -1, JO11 en JO-13 die 
in de eerste seizoenshelft werden behaald mogen ook 
zeker niet onbenoemd blijven. Het toont ook aan dat onze 
trainersstaf goed werk aflevert en de jongens van deze 
teams beter hebben kunnen maken. Dat maakt dat ze de 
2e helft van het seizoen op een hoger niveau hun talenten 
mogen laten zien. De JO10-1 en JO11-1 gaan dat doen in 
de Hoofdklasse en de JO13-1 in de 3e Klasse.  Wij wensen 
ze hierbij veel succes! 
 

 

sv Houtwijk 

L. van Vuurdestraat 16 

2552 JG Den Haag 

www.svhoutwijk.nl  

Secretaris@svhoutwijk.nl 
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Voorbereiding voor de wedstrijd tegen GSD ESDO 

 
Wedstrijdbeeld JO9 

  
Sv Houtwijk en Corona-maatregelen  

 

Vanaf vrijdag 18 februari geldt dat de sluitingstijd voor de 
horeca (en dus de kantine) verschuift naar 01:00 uur. Wel is 
dan nog het Corona-toegangsbewijs nodig, maar dat vervalt 
dan weer per 25 februari. Vanaf dat moment is een ieder 
welkom op ons complex zonder QR-code controle, mondkapje 
of 1,5 meter afstand. Het blijft wel verstandig om je nog steeds 
aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus 
beperken: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 
geen handen schudden, afstand houden of het dragen van een 
mondkapje op plekken waar het druk is. Bij de in- en uitgang 
van de kantine blijven ontsmetting gel en mondkapjes 
voorlopig nog beschikbaar.  

 
Openingstijden vanaf vrijdag 18 februari: 

 

Maandag:   17.00 – 20.00 uur 
Woensdag: 17.00 – 20.00 en 21.00-24.00 uur 
Donderdag: 20.30 – 24.00 uur 
Dinsdag en vrijdag gesloten 
Zaterdag en zondag afhankelijk van het programma.  
 
Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 
Op 16 maart wordt de kantine weer omgebouwd tot kieslokaal, 
elke Hagenees kan hier stemmen, we verwachten toch enige 
100-den buurtgenoten die hiermee misschien voor het eerst 
kennismaken met sv Houtwijk… 
 
We gaan aan de slag! 

 

En dan hebben we het nu niet over de heropening van de sport 
en horeca, maar over de al eerder in de nieuwsbrief 
aangekondigde verbouwingen en investeringen door sv 
Houtwijk. Wat staat er allemaal te gebeuren in de komende 
weken? Nou, zie hier onder in volgorde van tijd, startend met 
recent afgeronde klussen… 

Jeugdafdeling groeit verder  

 

Mooi bericht is ook dat we de 2e helft van de 
competitie van start gaan met 2 nieuwe 
jeugdteams. Na een uitstekende opleidingsperiode 
onder de leiding van Boy Wariso gaat 2022 van 
start met een JO-8 en JO-9. We wensen beide 
teams, hun leiders en de ouders veel voetbalplezier 
bij sv Houtwijk. 
 
Zaterdag 26 feb: sv Houtwijk XXL'Las Vegas 
Edition' 

 

De eerste planning van dit feest stond al voor begin 
2020 op de kalender, maar na 5 herplanningen 
gaan we “los”: op 26 februari aanvang 20.00 uur 
zullen veel bewoners uit de buurt én sv Houtwijkers 
hun keel schor-meezingen met o.a. DJ Jes (foto) - 
Peter Beense - Def Rhymz - Demy De Groot & 
Michael Angelo.   

 

Er zijn nog beperkt kaarten beschikbaar, zie de site 
http://dj-jes.nl/tickets/  We hopen op een 
spetterende opening van het na-corona-seizoen! 
 

 
 

Gereed: douches kleedkamer 1   

 Er was het laatste jaar “telkens weer wat”, waardoor de douches niet werkten: eerst de besmetting met legionella 

vanwege haperend spoelsysteem, toen een defecte mengkraan en dus koud water, daarna werkten de automatische 

knoppen gewoon niet... Inmiddels doen ze het al weer 2 weken wél, mét warm water, houden zo…. 
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16 Februari gereed: volledige vervang verlichting “binnen” door LED 

In het afgelopen jaar zijn praktisch alle armaturen en lampen zowel binnen als buiten “aan het gebouw” vervangen 

door LED-verlichting. Dit begon met de sfeerverlichting kantine in 2021 en is op 16 februari afgesloten met vervanging 

van de laatste “straatverlichting” aan de rand van het dak van de kantine. 

Isolatie/renovatie dak kantine: start half maart, afgerond eerste week april 

   

Projecten na half maart:  

Er lopen nog een aantal andere verbeterprojecten, we zullen daar in de komende nieuwsbrieven uitgebreider op 

terugkomen. Wat precies wanneer doorgaat is mede afhankelijk van vergunningen en subsidieregelingen. Hier wel 

alvast een opsomming en de huidige planning:  

• Invalide toilet bij sv Houtwijk: start eerste week maart, gereed 2e helft april 2022 

• Plaatsen 70 Zonnepanelen op dak kantine: 15 april 2022 

• Plaatsen en vervangen dubbelglas kantine: mei 2022 

• De lift (plaatsing tussen gebouw en trap veldzijde): juli/augustus 2022 

   

Plaats invalide-toilet 

 

Situatie plaatsing lift  

Half maart start in de huidige planning de renovatie (vervanging) en isolatie van 

het dak (op de foto nog het oude dak). Door het aanbrengen van een isolatielaag 

(om precies te zijn: Pir isolatie 81 mm 2 zijdig alu/k cachering 

polyiscyamuraatschuim), zullen we de warmte in de winter binnen houden en in 

de zomer buiten. Ook dat is weer goed voor de gasrekening.  
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