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H.M.S.H.
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VOORAF
Vroeger was heus niet alles beter.
Wel bijna alles, dat natuurlijk weer wel.
Maar waarom zouden we verlangen dat de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf
ouder worden?
De momenten van herkenning blijven we toch wel koesteren.
(Julius Pasgeld, De Oud Hagenaar)
Hierbij presenteert de Jubileumcommissie een publicatie van 75 jaar H.M.S.H.
Wij hopen voor u dat de inhoud bij u herinneringen oproept, herinneringen die u zult
koesteren.
Uitgangspunt bij de samenstellers van dit Gedenkboekje bij het 75 jarig jubileum van de
Sportvereniging "Houdt Moedig Stand Haag" was: een niet te omvangrijke, eigenlijk meer
anekdotische - beschrijving van het wel en wee van 75 jaar H.M.S.H.
Wij hopen hierin te zijn geslaagd en bieden dit u namens het bestuur aan.
Doe met ons een stap terug in de tijd, bekijk de vele foto's en denk, misschien met wat
weemoed of wellicht juist met veel plezier, aan vroegere hoogtepunten, vrienden of
omstandigheden waar speciaal voor u herinneringen aan zijn verbonden.
Na dat doorbladeren zullen wij dan weer vooruit moeten kijken .... werkend voor uw en onze
club; bouwend aan de toekomst .... op naar nog eens 75 jaar.
Wij wensen u veel genoegen bij het lezen en bekijken van deze jubileumuitgave.
Onze dank gaat uit naar de mensen die deze uitgave mogelijk hebben gemaakt.
De Jubileumcommissie sv H.M.S.H.
Jurrien Hildebrand
Peter Pfaff
Ton van Krevelen
Jaap den Tuinder
Herman Thomassen

Erelid en oud voorzitter
Erelid en oud secretaris
Erelid en oud penningmeester
Erelid en redacteur en webmaster
Oud 1e elftalspeler

H.M.S.H.
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PROGRAMMA
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van H.M.S.H. 1940 - 2015
ZATERDAG 4 JULI 2015 JUBILEUMDAG
15:00 uur

U bent van harte welkom op de Jubileumdag

16:00 uur

Jubileumwedstrijd
H.M.S.H. 1 1984 - H.M.S.H. 1 1994
Beide teams wonnen in dat jaar de Haagsche Courant cup.
De wedstrijd staat onder leiding van:
de heer L. Wagner
scheidsrechter
de heer N. Goedhardt
grensrechter
de heer W. Charité
grensrechter

17:30 uur

Jubileumspeech voorzitter Theo van den Bogaard

18:00 uur

Buffet voor alle deelnemers

20:00 uur

Aanvang feestavond

Deze avond wordt opgeluisterd met muziek een drankje en een hapje.
Wij hopen op een goede opkomst om ons jubileum op een gezellige wijze te vieren.

H.M.S.H.
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VAN DE VOORZITTER
H.M.S.H. is 75 jaar oud.
Hiervan heb ik 63 jaar als speler, leider, vader, opa en in diverse
functies in evenzovele commissies, deel van uit mogen maken.
Bij mijn komst naar H.M.S.H. werd ik ontvangen in een warme familie.
Dit warme familie gevoel, ervaar ik tot op heden nog altijd.
H.M.S.H. heeft in de driekwart eeuw dat zij bestaat, diverse
hoogtepunten maar ook dieptepunten gekend, zowel op sportief
Theo van den Bogaard
gebied als in het materiële.
In deze Jubileum Uitgave leest u hier meer over.
Altijd is H.M.S.H. weer uit het dal geklommen en, hoewel H.M.S.H. thans een mindere
periode kent, zal zij ook uit deze moeilijke periode weer opstaan.
De huidige maatschappelijke beleving heeft echter wel een verandering in het
verenigingsleven tot gevolg gehad en heeft, niet alleen bij H.M.S.H., maar bij vele
zusterverenigingen, tot een andere benadering van het “lid zijn van een vereniging” geleid.
In 75 jaar is de sv H.M.S.H. een begrip geworden in de Haagse sportwereld en ver daarbuiten
en zal dit ook in de toekomst blijven.
Ik wil H.M.S.H. van harte feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal en ik hoop dat mijn
cluppie de 100 jaar ook zal gaan halen.
Tot slot gaat mijn dank uit naar alle vrijwilligers en medewerkers die er in de afgelopen
75 jaar voor hebben gezorgd, dat H.M.S.H. is geworden zoals zij nu is en nog steeds bestaat.
Ik feliciteer nogmaals H.M.S.H. en wens alle (oud) leden een grandioze jubileumviering.
Theo van den Bogaard
voorzitter van de sv H.M.S.H.

H.M.S.H.

[JUBILEUMUITGAVE TER GELEGENHEID VAN HET 75-JARIG JUBILEUM]

EREGALERIJ
EREVOORZITTERS
W.P.J. Gisolf
G.Ph. de Rijk
C. Niemans

postuum
†
†

ERELEDEN
J.H. Schatteleijn
A. Groenheijde
Chr. Franchimon sr.
P. Kalff
J. van Kampen
K. Damsma sr.
D. Damsma
J. van Kampen
P. Verhoef
A.J. van Krevelen
J.F. Hildebrand
T.L. van den Bogaard
L. van der Knoop
P. Pfaff
L. Thomassen
E. Vuijk
D. Blom
J.H. den Tuinder

†
†
†
†
†
†
†
†

LEDEN VAN VERDIENSTE K.N.V.B. Afd. ‘s-Gravenhage
W.P.J. Gisolf
J.H. Schatteleijn
G.Ph. de Rijk
C. Niemans

†
†
†
†

H.M.S.H.
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VIJFENZEVENTIG JAREN
OPRICHTING H.M.S.H.
De sportvereniging H.M.S.H. viert dit jaar haar 75 jarig
bestaan.
Voor buitenstaanders waarschijnlijk een niet zo
veelzeggend feit, maar de leden van de vereniging weten
dat een brok bewogen historie achter de rug ligt.
Tijdens de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog
besloten bezoekers van het koffiehuis "de Wachtkamer" gelegen aan de Varkensmarkt - om onder de voorlopige
leiding van Jan van Koppen een sportvereniging op te
richten.
Na veel heen en weer gepraat werd besloten te stichten de
sportvereniging "Haagse Meubilerings Sport".
Nu zult U opmerken, wat heeft een sportvereniging te
maken met Meubileringbedrijven?
De reden was dat de meeste oprichters werkzaam waren
bij de firma J.P. Wijers.
Verder zou getracht worden onder de afnemers dezer
Jan van Koppen
firma de nodige leden te vinden.
Bij nader inzien werd de naam, gezien de slechte tijd,
omgedoopt in "Houdt Moedig Stand".
Bij aanmelding bij de Voetbalbond moest de naam worden gewijzigd, daar er in Utrecht
reeds een H.M.S. bestond en werd de letter “h” van haag toegevoegd.
Als aardigheid plaatsen wij de notulen van de oprichtersvergadering, die ons nog steeds ter
beschikking zijn.

H.M.S.H.
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De Oprichtings Notulen

H.M.S.H.

[JUBILEUMUITGAVE TER GELEGENHEID VAN HET 75-JARIG JUBILEUM]

H.M.S.H.
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H.M.S.H.
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In deze notulen heeft U kunnen lezen wat de clubkleuren waren, nu moest er een veld
gevonden worden.
Dit lukte en het eerste veld was achter het Zuiderpark langs het Zwarte Pad naar
Wateringen, waar zich nu de Betje Wolffstraat bevindt.
Nu kon aan het sporten worden begonnen.
Spoedig betraden twee voetbal- en twee handbalelftallen het speelveld.
Voor de zwemafdeling werd het zwembad
aan de "Mauritskade" ingehuurd.
In 1941 ging de vereniging op de Buurtweg
spelen maar door de oorlog moesten we
het veld weer verlaten en werd er
uitgeweken naar Delft.
Na 1945 weer terug naar de Buurtweg.
De periode aan de Buurtweg werd een
onvergetelijke tijd, dat weten de oudere
leden onder ons misschien nog wel.
Wij hadden een eigen treinverbinding met
het veld, een NS-trein van Den Haag
Hollands Spoor naar Scheveningen, deze
stopte vlakbij het veld.

Cas Niemans op ons "eigen" station

H.M.S.H.

[JUBILEUMUITGAVE TER GELEGENHEID VAN HET 75-JARIG JUBILEUM]

Ons onvergetelijke veld aan de Buurtweg, als onderhuurder bij B.Z.W.

Op het sportveld en vooral er omheen zijn vele huwelijken tot stand gekomen.
Ook het ledental groeide gestaag naar zes voetbal- en drie handbalelftallen.
In 1951 moesten wij noodgedwongen verhuizen.
Nu kwamen wij als onderhuurder van S.V.P.T.T. aan de Benoordenhoutseweg bij "Filmstad".
Op dit complex konden wij zondags over twee velden beschikken, vier kleedkamers en een
wasruimte waar het water uit een kraan kwam, zodat wij niet meer hoefden te pompen.
De grootste vooruitgang was de kantine, waar nu tien mensen droog konden staan als het
regende.
Voor de Zaterdag was één veld beschikbaar.
Zo kon de jeugdafdeling o.l.v. Ome Kees (Daniëls) en Ome Chris (Franchimon) weer in het
leven worden geroepen.
Ook kwam de handbaljeugd weer in actie.
Zo kon ook deze afdeling aan de groei van de vereniging deelnemen.
Na 7 jaar kwam er een eind aan de onderhuurperiode en konden wij eindelijk over een eigen
complex beschikken.

H.M.S.H.
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DE LAATSTE VERHUIZING
Dit nieuwe complex lag aan de Vrederustlaan
117.
Hier kregen wij de beschikking over 2 velden, 4
kleedkamers, 2 scheidsrechters kleedkamers
en een flinke kantine.
Nu kon H.M.S.H. aan de uitbreiding beginnen.
Binnen enkele jaren groeide de vereniging als
kool zodat ook successen niet konden
uitblijven.
Op dit nieuwe complex moesten wel de nodige
werkzaamheden worden verricht. In 1959
werden, in samenwerking met
De nieuwe kantine 1959
Gemeentewerken, de ballenvangers geplaatst.
Door eigen leden werd de veldomrastering gemaakt en werden er banken neergezet.
Ook werd er in dat zelfde jaar een eigen veldverlichting aangelegd, zodat er het gehele jaar
buiten getraind kon worden.
Bij slecht weer werd er getraind op het verharde gedeelte.
In december 1959 werd de sportvereniging H.M.S.H. Koninklijk goedgekeurd.
In oktober 1960 werd ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan door het Damescomité een
standenbord met klok aangeboden.

Het standenbord met klok.

H.M.S.H.
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Een zwarte bladzijde was het overlijden van de heer
W. Gisolf op 11 April 1964.
Hij was 24 jaar voorzitter geweest.

In de volgende jaren was het ledental zo
toegenomen, dat het bestuur besloot tot de bouw
van een groter clubgebouw.
Vele avonden en weekeinden werd er door vele
leden gratis gewerkt.
Zelfs snipperdagen werden opgenomen en veel
materiaal werd bij werkgevers versierd.
Diverse gemeente opzichters van gas, elektra en
waterleidingbedrijven werden benaderd om
toestemming voor zelfwerkzaamheid te verkrijgen,
hetgeen geheel lukte.
Op 3 april 1965 was het dan zover, het clubgebouw
De heer W.P.J. Gisolf bij zijn laatste officiële daad;
de opening van ons complex aan de Vrederustlaan. werd officieel geopend door de toenmalige
wethouder van sportzaken, de heer Mr. M. Vrolijk.
Mevrouw Gisolf onthulde een gedenkplaat ter herinnering aan haar man.
Het gebouw bestond uit een zaal van 16 x 6
meter, een bar en een bestuurskamer.
De lichtinstallatie was verouderd en
voldeed niet meer.
Besloten werd om op het derde veld een
nieuwe verlichting te bouwen.
Na het plaatsen van de palen hielpen weer
vele leden om sleuven te graven voor de
kabels.
Op 24 maart 1969 werd deze nieuwe
lichtinstallatie ontstoken.
Bij deze lichtsterkte konden nu ook
avondwedstrijden worden gespeeld.

Ons eerste eigen clubgebouw

H.M.S.H.
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H.M.S.H. AKTIVITEITEN

die de kranten haalden
In 1968 werd door H.M.S.H. een sportkrant
uitgegeven in een oplage van 40.000
exemplaren. Deze krant werd huis aan huis
bezorgd in de wijken rond het veld, om de
vereniging nog meer bekendheid te geven.
Resultaat EEN ENORME LEDENWINST.
BRAND
Vrijdagnacht 2 september 1972 was voor
H.M.S.H. een rampnacht.

In de nacht van vrijdag op zaterdag pleegden
twee jeugdige onverlaten een reeks inbraken in
clubgebouwen en staken als “finale" van hun
strooptocht onze kantine in de brand.
Dit was een catastrofe voor H.M.S.H. Letterlijk
alles ging in vlammen op. Het meest trieste is
natuurlijk dat er altijd zaken zijn die niet te
De H.M.S.H. krant
vervangen zijn, zoals foto's, clubvlaggen en
behaalde trofeeën.
Ook de ledenadministratie ging geheel verloren.
Dezelfde ochtend kwam het "Rampenfonds" reeds op gang.
Trouwe leden poogden te
redden wat er te redden viel.
Het bleek niet veel te zijn.
Nog de zelfde dag opende
buurman G.O.N.A. een
speciale girorekening onder
het motto: Rampenfonds
H.M.S.H.
Acties kwamen op gang. De
jeugd toonde zich uit het
goede verenigingshout
gesneden en weerde zich
enorm.
Diverse zusterverenigingen
sprongen bij door giften en
hulp in andere vorm.
De veel geplaagde doch voor
Wat overbleef na de brand.....
alles dankbare voorzitter H.
Loykens wenste echter het

H.M.S.H.
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woord “tegenvaller” niet te horen.
Als je letterlijk niets hebt en je moet als het ware bedelen voor je club, dan valt niets tegen.
Er zijn zoveel mensen die ik namens H.M.S.H. moet bedanken.
En niet alleen voor de stoffelijke hulp, maar ook voor de troostrijke woorden.
Een G.O.N.A. bijvoorbeeld, dat ons, toen wij verslagen bij de rokende puinhopen stonden en
onze erevoorzitter de heer G.Ph. de Rijk huilend wegvluchtte, het eerste hart onder de riem
stak en ons als het ware dwong op dat moment al naar de toekomst te kijken!
Dan besef je dat je niet alleen staat en dat heeft ons de moed gegeven om keihard door te
gaan.
Drumband W.I.K., vergezeld van het Majorettekorps Amaranthe, organiseerde een mars
door Moerwijk waarbij 30 jeugdleden gratis ter beschikking gestelde ballpoints met het
opschrift "U hielp H.M.S.H. uit de brand" verkochten, opbrengst 1.000 gulden.
Elk lid kreeg een boekje met 10 steunbonnen toegezonden die ze maar te verkopen hadden
of zelf dienden te betalen.
Er kwam er niet één terug, opbrengst 6.000 gulden.
De eigenaar van de strandtent
"Palm Beach", de heer Driesen,
die nog nooit van H.M.S.H. had
gehoord, bood zijn strandtent
te leen aan.
Na een verloren seizoen
dient ’ie tenminste nog een
goed doel, waren zijn
argumenten.
Snel werd 25 kuub zand
gestort, waarop de tent door
eigen leden in ijltempo werd
opgezet.

Een strandtent als noodwoning. Een geweldig aanbod…!

Gas, water en licht waren geen probleem; ieder H.M.S.H.-lid had wel ergens een relatie die
dat gratis in orde kwam maken.
Mooi is het ook het verhaal van de stoelen.
Er belde een meneer die onze werkzaamheden met de strandtent had gadegeslagen.
Hij vroeg of wij interesse hadden in 75 nieuwe klapstoelen.
"Een vertegenwoordiger" is dan je eerste reactie, dus je bedankt vriendelijk voor de offerte.
Ben je belazerd, was de reactie aan de andere kant van de lijn, ik ben toevallig eigenaar van
verhuurbedrijf "Precies" en die stoelen krijgen jullie gratis.
Je bekijkt maar hoelang je ze nodig hebt, dacht je dat ik van andermans ellende geld wil
tellen.

H.M.S.H.
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NIEUWBOUW
Nog geen anderhalve maand na
de rampnacht, sloeg onze
erevoorzitter de heer de Rijk de
eerste paal in de grond voor het
nieuwe clubgebouw.
Er is door iedereen keihard
gewerkt om zo snel mogelijk
klaar te zijn.
Op 31 Maart 1973 was het
clubgebouw gereed.
Omdat de heer Mr. M. Vrolijk 8
jaar geleden als Haagse
Wethouder van Sportzaken voor
de officiële opening had
Nog geen anderhalve maand na de rampnacht
gezorgd, was dezelfde heer
Vrolijk (inmiddels commissaris van de Koningin geworden ) bereid om ook nu de
openingsplechtigheid voor zijn rekening te nemen.
Grote bijval kreeg de onthulling van een
wandversiering.
Van oude, half verbrande bekers en andere
gewonnen prijzen was door de heer J.E. Slot
een Phoenix vervaardigd.
De onthulling van dit kunstzinnig werkstuk
geschiedde geheel in stijl.
In zijn dankwoord had H.M.S.H. voorzitter, de
heer H. Loykens, nog gelegenheid te wijzen op
het belang van zo'n clubhuis.
De opbrengst van de consumpties samen met
de toto-opbrengst maakte het mogelijk dat de
contributies laag bleven, hetgeen
vanzelfsprekend van belang was voor een
massale sportbeoefening.
In 1975 was onze veldomrastering aan
vernieuwing toe.
In september werd een mooie maar kostbare
veldomrastering geplaatst.
Hierop werden ook reclameborden aangebracht.

Alle bekers etc. gingen verloren, van de restanten
werd een fraaie Phoenix gemaakt

H.M.S.H.
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BEZOEK VAN INTERNATIONALE TOPCLUBS

Sören Lerby van Bayern München had ook nog wat tijd voor de jeugd van H.M.S.H.

In de zeventiger jaren weken diverse topclubs, dankzij bemiddeling van de heer Jan van
Koppen, die werkzaam was in het Bell Air Hotel, uit naar het complex van H.M.S.H. om
aldaar de training af te werken.
Zo maakten, onder anderen, Benfica (met sterspeler Eusébio), de nationale selectie van Peru
(met Téofilio Cubillas) en Bayern München (met Sören Lerby) gebruik van de velden van
H.M.S.H.
Dit alles, gaf H.M.S.H. weer een geheel nieuw aanzien.
OPNIEUW BOUWEN
H.M.S.H. was het bouwen
nog steeds niet moe, er was
voortdurend een tekort aan
kleedkamers.
Er werd besloten een
gedeelte aan de bestaande
kantine te bouwen.

Het nieuwe clubgebouw.

slaan.

Op 20 Januari 1977 kwam de
heimachine weer in actie en
kon de heer voorzitter
C. Niemans de eerste paal

H.M.S.H.
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Behalve 4 kleedkamers met douches en
vloerverwarming, kwamen er een nieuwe
bestuurskamer en een massagekamer bij
en werd de kantine een stuk vergroot.
Daarnaast nog 2 scheidsrechters
kleedkamers en een materiaalruimte.
De opening van dit nieuwe gedeelte viel
op 27 augustus 1977.
Al deze bouwactiviteiten hebben in de
loop der jaren enorm veel geld gekost.
Door een geweldige toto-omzet, die in de
afgelopen jaren werd opgebouwd, is dit
Interieur van het nieuwe clubgebouw.
alles mede mogelijk geworden. H.M.S.H.
bezet de tweede plaats in Den Haag wat toto-opbrengst betreft.
EEN ZWARTE BLADZIJDE IN DE HISTORIE VAN H.M.S.H.
Op 29 januari 1984 kreeg H.M.S.H.
bezoek van A.F.C. Ajax en speelde een
oefenwedstrijd tegen de
Amsterdammers.
Op het complex van H.M.S.H. bevond
zich tevens een kunstgrasveld alwaar
FC Den Haag, een oefenduel afwerkte
tegen Sparta Rotterdam, tegelijk met de
wedstrijd H.M.S.H. tegen Ajax.
H.M.S.H. bood op deze grauwe januari
zondag dus onderdak aan 3 Betaald
Voetbal Organisaties!
De dugout van Ajax met de toeschouwers erop
Een unieke prestatie voor een
amateurclub! Wat een prachtige dag voor H.M.S.H. had moeten worden, werd dus een
nachtmerrie.
Ajax o.l.v. trainer Aad de Mos, speelde o.a. met Frank Rijkaard, Marco van Basten, Jesper
Olsen en Ronald Koeman.
Het in grote getale aanwezige publiek nam onder anderen plaats op het dak van de dugouts. Onder het gewicht van de toeschouwers, stortte het dak van de dug-out van Ajax in.
Een chaos en meerdere gewonden, waar onder penningmeester Lou Bartels en assistenttrainer Hassie van Wijk beiden van Ajax, waren het gevolg.
Hans Galjé, destijds eerste doelman bij Ajax, zat ook in de dug-out, maar bleef wonderwel
ongedeerd.
Door de geleden schade heeft het bestaan van H.M.S.H. aan een zijden draadje gehangen.

H.M.S.H.
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75 LANGE JAREN
In het voorgaande is geprobeerd de 75-jarige geschiedenis van "Houdt Moedig Stand Haag",
uiteraard onvolledig en door een persoonlijke bril bekeken, in chronologische volgorde
samen te vatten.
Hierbij allerminst de illusie koesterend voldoende in de historie te hebben gespit.
Jongere leden zullen bij het 100-jarig bestaan hun herinneringen hebben.
En buitenstaanders zal deze terugblik weinig doen maar de ouderen, spelers en hun
familieleden zullen aan een paar regels voldoende hebben om gezichten, plaatsen of
gebeurtenissen weer op het netvlies te krijgen.

Logo tot 2002

Logo tot eind jaren '60 vorige eeuw

Huidig logo

H.M.S.H.
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VIJF EN ZEVENTIG JAAR SPORTIEVE RESULTATEN
1940 - 1941
1941 - 1942
1942 - 1943

In het eerste jaar werd gestart met 2 elftallen in de 4e klasse van de H.V.B. en
er werd heel knap de 2e plaats gehaald.
Wij begonnen met 3 elftallen en het werd een derde plaats.
Weer 3 teams en nu het eerste succes. Het eerste kampioenschap en
promotie naar de 3e kl. H.V.B.

De eerste kampioen van H.M.S.H.

1943 - 1944
1944 - 1945
1945 - 1946
1946 - 1947

In verband met tewerkstelling van onze jongens in Duitsland konden wij maar
met 2 elftallen beginnen. Het was een matig seizoen.
In dit jaar was er geen Competitievoetbal.
H.M.S.H. moest weer op sterkte gebracht worden.
Nu werd het 2e elftal eerste en promoveerde naar de 3e klasse.
Wij begonnen met A elftallen en weer was er succes. Het 1e en 2e werden
kampioen en slaagden bij de promotiewedstrijden. De 2e klasse was bereikt

Het kampioenselftal dat de 2e klasse bereikte.

H.M.S.H.

1947 - 1948
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Wij startten met A teams. Het 1e elftal had de smaak te pakken en werd
wederom eerste. De promotiewedstrijden werden ook gewonnen en na 8 jaar
was de hoogste klasse van de H.V.B. bereikt.

Het elftal dat de 1e klasse bereikte.

1948 - 1949
1949 - 1950

1950 - 1951
1951 - 1952
1952 - 1953
1953 - 1954
1954 - 1955
1955 - 1956
1956 - 1957
1957 - 1958
1958 - 1959
1959 - 1960
1960 - 1961

Weer gegroeid. Nu 6 elftallen. Weer waren er kampioenen. Ditmaal het 3e en
het 4e team.
Met 6 elftallen aan de start, maar geen kampioenen.
Door een 2e plaats achter A.D.O. 5 mochten wij promotiewedstrijden spelen,
maar helaas.....
Wederom 6 teams, maar geen successen.
Na verhuizing van Duindigt en als onderhuurder bij S.V.P.T.T. nog met 5
elftallen aan de start. Geen succes.
Nog 4 elftallen en niets te melden.
5 elftallen en een matig seizoen.
Weer 5 teams en het 1e elftal begon de reeks om steeds als 2e te eindigen.
De groei zit er weer in. Nu 7 elftallen.
Van de 7 elftallen werd het 4e (ongeslagen) en het 6e kampioen.
Nog 7 teams en het 2e en het 4e kampioen. Weer feest.
Het eerste jaar op ons nieuwe complex aan de Vrederustlaan.
7 Elftallen en geen kampioenen.
Wij moesten nog wennen aan de nieuwe omgeving.
7 Elftallen en nog steeds wennen.
8 Elftallen en nu het 7e dat de vlag kon hijsen.

H.M.S.H.

1961 - 1962

1962 - 1963
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Na een start met 8 elftallen werd dit voetbalseizoen op sportief terrein wel
het hoogtepunt van H.M.S.H.
Het 1e elftal was eindelijk eeuwige 2e af en werd kampioen.
Zij promoveerde naar de grote K.N.V.B.
Het 2e en 4e elftal wilden niet onder doen en werden ook kampioen.
9 elftallen en het 1e team voor de eerste maal K.N.V.B.-er.
Wie dacht dat de heren eerst moesten wennen, vergiste zich.
Aan het eind van het seizoen ging de vlag weer in top en H.M.S.H. was 3e
klasser.
Ook het 3e en het 7e elftal vierden feest.

De grote KNVB bereikt.

1963 - 1964

1964 - 1965
1965 - 1966

Nog steeds 9 elftallen.
Ondanks goed voetbal kon het le team zich niet handhaven in de 3e klasse.
Het degradeerde naar de 4e klasse.
Het kampioenschap van het 2e en 3e elftal vergoedde veel van het verlies der
3e klasse.
8 elftallen konden dit jaar geen succes brengen.
Weer met 8 elftallen en nu proberen het verloren terrein te heroveren.
En het lukt, het 1e team wordt kampioen en is weer 3e klasser.
Het 6e en 8e elftal werden eveneens kampioen.

H.M.S.H.
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Weer naar de 3e kl. KNVB

1966 - 1967
1967- 1968
1968- 1969
1969- 1970
1970 - 1971
1971 - 1972
1972 - 1973
1973 - 1974
1974 - 1975

1975 - 1976

1976 - 1977

8 elftallen en dit jaar het 2e en 8e elftal kampioen.
Het 2e team promoveerde naar de reserve klasse van de K.N.V.B.
Dit seizoen 9 elftallen, maar geen kampioenen.
Weer terug naar 8 elftallen en ook terug naar de 4e klasse.
Deze competitie met 7 elftallen in de wei.
Het 3e werd kampioen.
Met 7 elftallen bleef alles bij het oude.
Wij zijn weer gegroeid.
Wij hebben nu 9 elftallen, verder geen hoogtepunten.
Dit jaar werd het 6e team kampioen, wat de overige 8 elftallen niet lukte.
Opnieuw een elftal erbij, er zijn er nu 10.
Het 5e elftal hees de kampioensvlag.
Dit seizoen weer 9 elftallen, maar wel 2 kampioenen Het 2e en 8e team
vierden feest.
Voor het 2e team betekende het promotiewedstrijden spelen, ook hier in
slaagden zij glansrijk en gingen naar de reserve 2e klasse van de K.N.V.B.
Weer met 10 elftallen gestart, het werd een bewogen jaar. Het 3e en het 6e
team werden kampioen, voor het 3e team betekende dit promotie naar de
reserve 3e klasse K.N.V.B.
Het 2e team kon zich helaas niet handhaven in de reserve 2e klasse K.N.V.B. en
ging terug naar de reserve 3e klasse.
Maar wij hadden nu 3 elftallen in de K.N.V.B. spelen.
Weer zo'n seizoen met ups en downs.
Het vorig jaar gepromoveerde 3e elftal degradeerde weer.

H.M.S.H.
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Het 1e team werd kampioen en promoveerde weer naar de 3e klasse.
Het 7e elftal wilde niet onderdoen en werd ook eerste in hun poule.

Het elftal dat weer in de 3e kl. gaat spelen.

1977 - 1978
1978 - 1979

1979 - 1980

1980 - 1981
1981 - 1982
1982 - 1983
1983 - 1984

Na 3 veelbewogen jaren maakten de 10 elftallen er een rustig seizoen van.
Dit was het seizoen van de afkeuringen, van de 10 elftallen speelden slechts 2
teams de competitie uit.
Door een versterkte degradatie ging het 2e team naar de nieuwe reserve 4e
klasse.
De overige elftallen moesten spelen voor de Lentebal van de H.V.B..
Het 5e en het 9e elftal wisten een bal te bemachtigen.
Het 40e seizoen, ook dit jaar hebben we 10 elftallen, die voor H.M.S.H.
uitkomen.
Het 2e en 7e zijn kampioen geworden.
Het 2e elftal promoveert weer naar de reserve 3e klasse.
Met 11 elftallen aan de start, maar geen kampioenen.
Nu met 10 elftallen en weer geen winnaars.
Weer 10 teams met een kampioenschap van het 8e .
Van de 10 gestarte teams bereikte het 1e en 8e elftal de top.
Dit betekende dat wij voor het eerst 2e klasser waren en of dat nog niet
genoeg was, werd ook nog de Haagsche Courant Cup gewonnen. Het 1e
zaalteam, waarin veel selectiespelers speelden, werd ook kampioen en won
de Binnenhofbeker. H.M.S.H. is hiermee de enige club uit Den haag, die zowel
de Haagsche Courant Cup, als de Binnenhofbeker heeft gewonnen.

H.M.S.H.
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Met de kampioenstram naar Scheveningen

De Haagsche Courant Cup

1984 - 1985

Terug naar 9 elftallen, maar met een 6e elftal kampioen.

1985 - 1986

Nu nog 7 elftallen. Maar een zeer goed seizoen voor de K.N.V.B. elftallen.
Het 1e en 2e elftal haalden als eerste de eindstreep, dit betekende promotie
naar de 1e klasse.

H.M.S.H.
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De kampioenen.

Weer 8 teams, met een kampioenschap voor het 4e elftal.
Met het zelfde aantal elftallen maar nu weer het 7e elftal aan de top.
Dit jaar geen kampioenen van de 8 deelnemende elftallen.
In dit 50e levensjaar waren 8 teams in de strijd om het hoogste te behalen.
Dit lukte zowel het 2e, het 5e en het 6e elftal, zodat er in het jubileumjaar
weer de nodige elftallen promoveren.
1990 - 1991 Met 8 seniorenelftallen en 7 jeugdteams in de competitie.
1991 – 1992 Nog slechts 6 seniorenteams, H.M.S.H. 1 handhaaft zich wederom in de
1e klasse, en 7 jeugdteams.
1992 - 1993 Weer met 6 senioren en 7 jeugdelftallen.
H.M.S.H. 1 degradeert uit de 1e klasse K.N.V.B.
1993 - 1994 Met weer 6 senioren en nu 8 jeugdteams.
H.M.S.H. 1 kampioen van 2e klasse K.N.V.B. + promotie naar de 1e klasse
K.N.V.B.
Tevens winnaar Haagsche Courant Cup.
1994 - 1995 6 seniorenelftallen en 8 jeugdelftallen.
1995 - 1996 Gestart met 6 senioren en 11 jeugdelftallen.
1996 - 1997 Nu weer 7 senioren en 8 jeugdteams.
Wederom degradatie voor H.M.S.H. 1 uit de 1e Klasse K.N.V.B.
1997 - 1998 7 senioren en 10 jeugdelftallen.
H.M.S.H. 1 winnaar nacompetitie 2e Klasse K.N.V.B. en promotie naar de 1e
klasse K.N.V.B.
1998 - 1999 Weer terug naar 6 senioren en 7 jeugdteams.
1999 - 2000 6 senioren en 9 jeugdelftallen.
1986 - 1987
1987 - 1988
1988 - 1989
1989 - 1990

H.M.S.H.

2000 - 2001

2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005

2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008

2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015
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6 senioren en weer 10 jeugdelftallen.
H.M.S.H. 1 degradeert weer uit de 1e Klasse K.N.V.B., H.M.S.H. 2
promoveert naar de reserve hoofdklasse.
Met 8 senioren- en 8 jeugdelftallen gestart, H.M.S.H. behaalde het
kampioenschap.
Nog 7 senioren en 6 jeugdteams.
Met 6 senioren op de zondag en 2 op de zaterdag, ook nog 8 jeugdelftallen.
Degradatie voor H.M.S.H. 1 uit de 2e Klasse K.N.V.B.
Weer 6 zondagelftallen en 1 zaterdagteam, bij de jeugd 9 teams.
H.M.S.H. 1 wordt door H.B.S. uitgeschakeld in de halve finale van het
Haagsche Courant Cup toernooi.
Wederom 6 zondag elftallen en 1 zaterdagelftal, de jeugdafdeling stijgt naar
11 elftallen.
Nu weer 7 zondagsenioren en 1 zaterdagteam, 11 jeugdelftallen starten in de
competitie.
Met 7 senioren op de zondag en 2 op de zaterdag en nog 9 jeugdteams.
Het kampioenschap in de 3e Klasse K.N.V.B. en promotie naar de 2e Klasse van
de K.N.V.B. voor H.M.S.H. 1 zondag.
Weer 7 zondag- en 2 zaterdagsenioren, de jeugd bleef ook stabiel staan op
9 elftallen.
Nog 7 senioren op de zondag, de zaterdagafdeling stopte ermee, de jeugd
kwam tot 8 teams.
Met 7 senioren en nog maar 6 jeugdelftallen.
Nog maar 6 senioren op zondag en 6 jeugdelftallen.
Op de zaterdag werd er weer aangevangen met een elftal in de
Standaardklasse, dit werd sportief geen succes.
H.M.S.H. krimpt, is het een andere beleving van de sport (?), naar 4 senioren
en 4 jeugdteams.
H.M.S.H. 1 wordt kampioen in de 2e Klasse K.N.V.B. en promoveert voor de
vierde maal naar de 1e Klasse van de K.N.V.B.
In dit jaar komt de, nieuw opgerichte, voetbalclub H.V.V. Hercules op het
complex van H.M.S.H. inwonen, zij nemen de jeugdafdeling van H.M.S.H. over.
H.M.S.H. start met 4 seniorenelftallen op zondag en beschikken nog over één
Jeugd F-team, dat wel het kampioenschap behaalde.
Dit is sportief voor H.M.S.H. een rampjaar, door het vertrek van vele spelers
alsmede sponsors, degradeert H.M.S.H. uit de eerste klasse.
Het tweede elftal werd noodgedwongen uit de competitie (reserve eerste
klasse) gehaald.
Door het vertrek van alle selectiespelers speelde H.M.S.H 1 op zondag 10 mei
2015 haar laatste wedstrijd in de standaard 1e klasse B tegen V.E.L.O. 1 0 – 0.
Met 5 seniorenelftallen werd nog aan de competitie begonnen.

H.M.S.H.
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HANDBAL
Bij een overzicht van 75 jaar H.M.S.H. kunnen we de afdeling handbal natuurlijk niet
vergeten.
Bij de oprichting van H.M.S.H. werd zowel een afdeling voetbal als een afdeling handbal
gesticht.
Ook de afdeling handbal begon met 2 elftallen (dames).
Deze elftallen behaalden voor H.M.S.H. grote successen, verscheidene kampioenschappen
vielen deze dames ten deel.
In de competitie van 1945 - 1946 was het hoogtepunt op sportief gebied de prestatie van
dames 2. Het kampioenschap werd behaald met de cijfers 12 gespeeld, 12 gewonnen, 24
punten, 68 doelpunten voor en 0 tegen.
Deze cijfers wilden we toch wel even kwijt.

68 doelpunten voor en 0 tegen!

In de zomer van 1945 kwamen ook de heren handballers.
We begonnen met 2 elftallen, deze heren hebben geen kampioenschappen behaald, doch
speelden meer voor hun plezier.
In 1949 was er nog maar 1 elftal van de heren over en in 1950 werd de heren
handbalafdeling opgeheven i.v.m. de verhuizing naar de Buurtweg overzijde.
De training van de dames en de heren stond o.l.v. de heer Hagendoorn.
De dames van ons eerste team bereikten onder zijn leiding de hoogste klasse.

H.M.S.H.
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Na 1945 is er ook een damesjeugdteam opgericht, meisjes van verschillende leeftijd
speelden hierin. In 1950 gingen de laatste meisjes over naar de senioren.
Als gevolg van de veldnood was er een paar jaar geen jeugdhandbal.
Voor buitenstaanders willen we wel even vermelden dat er toen uitsluitend 11 handbal werd
gespeeld, op een groot voetbalveld.

Commentaar overbodig.

Omstreeks 1960 kwam het 7-handbal opzetten.
's Winters lag de veldcompetitie stil en dan werd er in zalen 7-handbal gespeeld.
Later werd ook op het veld 7-handbal gespeeld en verdween het 11-handbal.
Na de verhuizing naar de Vrederustlaan kwam er weer een opleving voor de
handbalafdeling.
Door aanwas van jeugdleden kon de jeugdafdeling ook weer gaan draaien.
Ook de heren keerden terug en met zeer veel succes.
Er kwamen diverse kampioenen, maar toch was de herenafdeling geen lang leven
beschoren, na enkele jaren werd deze afdeling opgeheven.
De jeugdteams speelden heel leuk, de pupillen zijn enkele jaren achtereen kampioen
geworden. Helaas gingen vele jeugdleden naar specifieke handbalverenigingen.
In 1996 werd de afdeling handbal van H.M.S.H. definitief opgeheven, een gebrek aan leden,
kader en de stijgende (N.H.V.)kosten noopten het bestuur tot het beëindigen van deze
afdeling.

H.M.S.H.
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JEUGDAFDELING VOETBAL
Zoals bij alle sportverenigingen mocht ook bij ons een jeugdafdeling niet ontbreken.
Na het vieren van het eerste verenigingsjaar kwam ons eerste jeugdteam tot stand.
Zij speelden met wisselend succes in de eerste jaren.

De jongste jeugd van H.M.S.H. 1950

Tussen 1944 en 1951 moest de jeugdafdeling helaas warden stopgezet, dit kwam vooral
door onze veldennood en de diverse verhuizingen.
In 1952 volgde dan de wedergeboorte van de jeugdvoetbal afdeling, het begin was meteen
al erg goed.
Er werden diverse kampioenschappen behaald met de paar elftallen die we hadden.
Doordat het veld te ver van het centrum van de stad lag, bleef de jeugdafdeling beperkt tot 3
elftallen.
Na de verhuizing naar de Vrederustlaan ging ook de jeugdafdeling enorm vooruit.
In de eerste 10 jaren groeide zij van 3 naar 17 elftallen.
Nog later, het topjaar 1975, met 21 elftallen.
Er werden vele successen geboekt en er volgden steeds hogere indelingen.
De leeftijd voor deelname aan de voetbalsport werd verlaagd en zo kregen we de welpen.
nog later volgden de miniwelpen.
Door deze enorme toeloop moest ook de begeleiding uitgebreid worden, er kwam een
jeugdbestuur, vaste leiders voor elk elftal en ook een jeugdraad.
Hun werk bestond niet alleen uit opstellingen maken, maar ook uit het organiseren van
toernooien, buitenlandse reizen en de begeleiding ervan.
Onze jeugdtoernooien hebben dankzij een zeer goede organisatie van de jeugdbesturen,
grote bekendheid gekregen bij vele clubs in het land.
In het gesloten seizoen werden er quizzen en spelregelavonden georganiseerd.

H.M.S.H.
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De leiders van de elftallen zijn/waren mensen uit de vereniging die graag iets voor de jeugd
wilden doen.
Onder hun leiding kan de jeugd zich op sportgebied helemaal uitleven.
Voor enkele jeugdspelers was onze vereniging de springplank naar het betaalde voetbal.
Vanaf 2004 krijgen alle spelers, die
kampioen geworden zijn een
Kampioenscertificaat. Hierop staan
alle spelers en begeleiders van het
team dat kampioen geworden zijn,
alsmede in welke klasse dit gebeurd
is.

In het seizoen 2012 - 2013 was H.M.S.H. F1 het laatste jeugdteam van H.M.S.H. dat uitkwam
in de competitie. Zij namen wel in stijl afscheid met een kampioenschap.

Het laatste jeugdteam H.M.S.H. F1

Enkele jeugdspelers van H.M.S.H. hebben hun jongensdroom waargemaakt en het betaalde
voetbal gehaald.
Theo van der Burch
(15 november 1943)





ADO

FC Den Haag
Jong Oranje
San Francisco Dolden State Gales

H.M.S.H.
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Marco de Vroedt
(18 oktober 1961)
 FC Den Haag
 UEFA-team
Victor Tebbens
(18 september 1962)
 Sparta Rotterdam
 DS '79
Andro Knel
(8 oktober 1967 - 7 juni 1989)
 Sparta Rotterdam
 N.A.C. Breda
Andro is omgekomen bij de SLM-ramp op het vliegveld Zanderij nabij Paramaribo. Hij maakte
deel uit van het Kleurrijk Elftal.

Andro over H.M.S.H. op zijn website www.androknel.nl

Arie van der Padt
(28 juni 1972)
 A.D.O. Den Haag
 Beerschot (België)
Bram Rog
(9 maart 1965)


R.B.C. Roosendaal

H.M.S.H.
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ZWEMMEN
Vlak na de oprichting van H.M.S.H. kwam er een zwemuurtje voor de kinderen van de
voetballers en handbalsters.
Er kwam een instructeur en enkele
help(st)ers, die de kinderen leerden
zwemmen en opleidden voor het 1e
en 2e zwemdiploma.
Later kwam er nog een uur bij voor
de groteren.
De eerste jaren werd gezwommen
in "de Regentes", later verhuisde
men naar de Mauritskade.
Hier werd zelfs doorgegaan tot en
met het 3e diploma.
De afdeling zwemmen was altijd de
Het “Damesbad” Mauritskade
rijke tak van de vereniging.
Er was altijd een goed batig saldo en hiervan konden de voetbal- en handbalafdeling een
graantje meepikken.
Toen de toto werd ingevoerd kregen we nog meer armslag.
De zwemuren in de Mauritskade waren eerst op zaterdagavond, later op vrijdagavond.
Toen steeds meer mensen gingen weekenden werd uitgekeken naar een andere avond, die
mogelijkheid kwam toen het nieuwe zwembad " De Houtzagerij” klaar was.
H.M.S.H. kreeg daar op donderavond 2 zwemuren toegewezen, dat was in april 1972.
Men had nu een K.N.Z.B. instructrice en ca. 10 vrijwilligers om de kinderen te leren
zwemmen.
In dit bad kon voor diploma 1 en 2 afgezwommen worden.
Voor diploma 3 moest men naar de Mauritskade.
Een bevriende zwemvereniging was altijd bereid te helpen.
Na enkele jaren werd de toeloop steeds minder.
Eerst werd gestopt met de
instructie voor diploma 3. In het
2e lesuur werd nu gestart met
lessen aan ouderen.
Toen zij hun diploma haalden,
was er geen aanvoer meer van
nieuwe gegadigden.
Het schoolzwemmen was nu zo
ingeburgerd, dat er weinig
kinderen zin hadden om 's
avonds nog een keer naar een
zwemvereniging te gaan.
Ongeveer 2.000 kinderen leerden zwemmen bij H.M.S.H.
Op het laatst was er ook geen

H.M.S.H.
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enkele binding meer met H.M.S.H., het waren meestal kinderen uit de buurt van de
Houtzagerij, die nog enige animo konden opbrengen.
Door de enorme kosten en de geringe opbrengst werd besloten om te stoppen.
De afdeling zwemmen heeft dus helaas het 40-jarig jubileum van H.M.S.H. niet meer
gehaald.
Op 1 Januari 1979 was de opheffing een feit.

H.M.S.H.
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KAARTAFDELING
Ruim 40 jaar geleden werd door enige voortvarende leden deze afdeling opgericht.
De eerste jaren werd er gespeeld bij café WUCK op de hoek van de Boekhorststraat en de
Prinsengracht.
Er werd ook toen al gespeeld voor een Paas- en een Kerstrooster.
Het was er altijd heel gezellig, totdat er op dezelfde avond een schaakvereniging kwam
spelen.
We moesten ons erg rustig houden.
Wij besloten toen naar een andere locatie uit te kijken en vonden die bij café WILLY aan het
Hobbemaplein, het was daar erg gezellig en bovendien stond er ook een biljart, zodat de
heren na afloop van het kaarten nog een partijtje konden biljarten.
Na afloop gingen we dan bij Dopmeijer in de van der Vennestraat een broodje eten.
We zijn daar bij tante Willy verscheidene jaren gebleven tot in 1958 wij naar de
Vrederustlaan verhuisden, toen hadden wij onze eigen kantine.
Hoe stevig de band was in deze afdeling blijkt wel uit het feit dat toen ons clubgebouw
afbrandde, wij het kaarten voortzetten in een noodgebouwtje "Palm Beach" geheten.
Het was eigenlijk te klein, maar wij konden kaarten al moest dat soms onder een paraplu.
De laatste jaren wordt er niet alleen klaverjas gespeeld, maar wordt er ook gejokerd.
Tweemaal per jaar wordt er door de kaartafdeling een grote Klaverjas- en Jokerdrive
georganiseerd, dan is de kantine helemaal vol.
We zijn er van overtuigd dat zolang H.M.S.H. bestaat en altijd een kaartafdeling zal bestaan.
Helaas werd door een teruglopend leden aantal de Kaartafdeling in 1994 opgeheven. Wel
werden er nog grote Klaverjas- en Jokeravonden georganiseerd rond Pasen en Kerstmis.
Deze avonden werden goed bezocht en menig kaartkoppel heeft op deze avond een leuk
prijsje gewonnen.
Sinds een paar jaar heeft de Klaverjasafdeling van de H.T.M. zijn onderkomen gevonden bij
H.M.S.H. en wordt er op elke dinsdagavond weer gekaart.
Zo zie je maar, dat het altijd mogelijk is, dat wat weggaat toch weer terugkomt.

H.M.S.H.
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ZAALVOETBAL
In het seizoen 1971 - 1972 werd door de K.N.V.B. de zaalvoetbalcompetitie in het leven
geroepen. H.M.S.H. kon niet achter blijven en schreef met 1 herenteam in.
Dit team kreeg in 1977 gezelschap van een 2e team.
In het seizoen 1977 - 1978 werden het 1e en 2e team kampioen.
In 1979 - 1980 promoveerde het 2e team naar de reserve 1e klasse.
Er kwam nu een 3e team bij.
In het seizoen 1980 - 1981 werd het 2e team kampioen in de reserve 1e klasse.
In 1983 - 1984 was er promotie voor heren 1, nu was de 1e klasse bereikt!!
Ook de dames gingen tegen de bal schoppen en zij vormden het volgende team.
Dat het zaalvoetbal insloeg bewees de inschrijving van het 4e herenteam.
In het volgende seizoen werden heren 1 kampioen van de 1e klasse, tevens werd het 5e
herenteam ingeschreven.
H.M.S.H. 1 kregen de smaak te pakken, in de Hoofdklasse werd men maar gelijk kampioen
en om het seizoen goed af te sluiten werd ook de Binnenhofbeker gewonnen. H.M.S.H. is
hiermee de enige club uit Den haag, die zowel de Haagsche Courant Cup als de
Binnenhofbeker heeft gewonnen.

Het 1e zaalteam.

De dames kregen in dezelfde competitie versterking van een 2e team.
In het seizoen 1988 - 1989 waren het de heren van het 4e team, die promoveerden naar de
3e klasse en het 6e team werd ingeschreven.
Weer een jaar later kwam het 7e team in actie.
Het 1e team promoveerde wederom en zij gingen nu landelijk spelen in de 2e Divisie.
Zoals u ziet was zaalvoetbal erg in trek.
Wij hopen dat de afdeling zaalvoetbal het nog lang naar de zin zal hebben.

H.M.S.H.
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Promotie naar de 2e Divisie.

In 1998 hield de afdeling zaalvoetbal op te bestaan.
Vanaf 2008 is er weer, zij het bescheiden , een sectie zaalvoetbal, thans neemt nog één team deel
aan de competitie.

Het 1e zaalteam 2008

H.M.S.H.
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COMMUNICATIE
Ja, als je dan begint als vereniging in juli 1940, dan is het niet
eenvoudig om je leden te bereiken. Toch heeft H.M.S.H. altijd
over een goed werkende redactie beschikt, die zelden of nooit
verzaakten bij het publiceren van het clubblad.

Omslag Clubnieuws 1982

In de hoogtij dagen van de vereniging in de jaren ‘80 van de
vorige eeuw werden er na de training op dinsdag door zowel
handbal- als voetballeden zo’n 500 krantjes van een bladzijde of
16 “gedraaid”.
Dit alles onder de bezielende
leiding van Erwin Bosman, die dan
op maandagavond de copy op een
typemachine(!?)had verwerkt tot

een printmaster.
Het draaien van de bladzijden gebeurde op een offsetmachine, die Erwin er dan ook menigmaal als Zwarte Piet uit
liet zien.
Gelukkig maakt H.M.S.H. nu ook gebruik van de nieuw
computertechnieken en internet als communicatiekanaal.

Omslag van het laatste Krantje
2012

Sinds 2002 heeft H.M.S.H. met
www.hmsh.nl zijn eigen plekje op het
internet. Op deze website is van alles
te vinden over de vereniging. Vanaf de
bestuurssamenstelling tot aan de
Oprichtingsnotulen.
En via postbus@hmsh.nl kan er
tegenwoordig snel (binnen enkele
minuten) met de leden worden
gecommuniceerd.
www.hmsh.nl, de homepage van de sv H.M.S.H.

Kom gerust nog eens langs op www.hmsh.nl.

