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Daar is ie dan! De eerste uitgave van het nieuwe clubmagazine van HVCH met 

de naam ‘Blauw Gras’. Wat zijn we als redactie trots op het resultaat! ruim 35 

jaar lang is het vorige clubblad ‘Halve Goal’ bij onze leden bezorgd en door die 

leden met veel plezier gelezen. Maar tijden veranderen, de Halve Goal was niet 

echt meer bij de tijd en kon dus wel een opfrisbeurt gebruiken. Bij zo’n mooie en 

grote club als HVCH past wat ons betreft een magazine dat lekker wegleest, op een 

prettig formaat en gedrukt in fullcolour, zodat foto’s extra mooi uitkomen. Met interviews 

en artikelen die een goed beeld geven van wat voor mooie dingen er bij onze club gebeuren 

en ontstaan. 

Na een beroep gedaan te hebben op onze leden voor een nieuwe naam voor het blad, hebben 

we veel suggesties mogen ontvangen. Dank daarvoor! Uiteindelijk hebben we met de redactie gekozen voor 

‘Blauw Gras’. Met gras een relatie naar voetbal en het blauw refereert natuurlijk aan onze clubkleuren blauw-wit. 

Hopelijk vinden jullie de naam net zo mooi als wij dat vinden! 

We brengen per seizoen drie edities van Blauw Gras uit. Deze verspreiden we onder onze leden en sponsoren 

en leggen we ook op andere plekken in Heesch neer. De redactie van Blauw Gras bestaat uit onze nieuwe eind-

redacteur Chris-Jan van Zutphen, zeven schrijvers, twee vormgevers en daarnaast de werkgroep sponsoring die 

zich inzet voor de advertenties. Graag laten wij jullie kennismaken met onze redactieleden via de foto’s die jullie 

in dit blad bij de verschillende artikelen vinden. 

We hebben een mooi interview met ruud van Nistelrooij, maar ook aandacht voor de mensen langs de lijn, een 

update over de nieuwbouw en een artikel over de dag van Kees ten Brok, één van de vele vrijwilligers met een 

HVCH hart.

Een vereniging zonder vrijwilligers kan niet bestaan, oftewel, zoals Harry Blokhuis het verwoordt in zijn interview 

op pagina 19: ‘Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de club’. Daarom hebben we verderop in het magazine 

ruimte gereserveerd voor de vacatures, vrijwilligers die we echt nog nodig hebben bij HVCH. als ook jij een bijdrage 

wilt leveren aan het succes van onze mooie vereniging, schroom dan niet en neem contact op met Joep Vonk.   

Verder zijn wij nog op zoek naar redactieleden. Vind je het leuk om een artikel te schrijven? Of heb je leuke ideeën? 

Stuur ons dan een e-mail via blauwgras@hvch.nl. Wil je graag adverteren neem dan contact op met Marcel Bonte 

via sponsoring@hvch.nl. 

Voor nu wensen wij jullie heel veel leesplezier! 

Met sportieve groet,

 Sigrid Stam Chris-Jan van Zutphen

 Bestuurslid Communicatie HVCH  Eindredacteur Blauw Gras

‘blauw gras’ een nieuwe 
titel voor een nieuw magazine
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‘Complimenten voor de initiatief-

nemers en de uitvoerders die dit 

magazine gerealiseerd hebben. We 

verwachten dat het een waardige en 

kwalitatief perfecte opvolger zal zijn van 

het clubblad Halve Goal, zoals dat lang een 

vertrouwd informatieblad is geweest voor het 

wel en wee bij HVCH. Met grote dank aan allen  

die hieraan steeds hun medewerking hebben  

verleend, soms heel veel jaren achtereen! in deze tijd, 

waarin ‘social media’ actueler en sneller het nieuws naar 

ons toebrengen, is Blauw Gras een logische stap. Toch en-

kele malen per seizoen een kwaliteitsmagazine uitbrengen 

waarin voor leden, supporters, sponsoren, vrijwilligers en an-

dere belangstellenden een aantal HVCH-zaken op een mooie, 

gebundelde manier naar ons toekomen. De samenstellers wil ik 

graag veel succes toewensen met deze zeker niet geringe klus!’

‘als voorzitter wil ik natuurlijk graag deze kans aangrijpen om wat actuele  

punten voor het voetlicht te brengen. Het meest ‘hotte’ item voor ons  

allen is beslist de stand van zaken betreffende de nieuwbouw. Elders in dit  

magazine wordt daar uitgebreider op ingegaan. als voorzitter moet me van 

het hart dat het de hoogste tijd is om van start te gaan! Gelukkig gaan er 

steeds meer seinen op groen om met fase 1, de kleedlokalen, te kunnen 

beginnen. Vervolgens fase 2, de kantine, zodat er binnen afzienbare tijd 

een prachtig nieuw complex wordt gerealiseerd op ons sportpark.’  

‘Een ander item dat ik graag even wil aansnijden; vrijwilligers! Bij een  

grote club als de onze, met nu 1385 leden, zijn vrijwilligers echt onmisbaar.  

De overheid trekt zich verder terug en dat vraagt steeds meer van de  

verenigingen. Binnen onze club loopt sinds enige tijd een stevige cam-

pagne om vrijwilligers te werven. De eerste resultaten daarvan zijn positief, 

maar er moet en kan zeker nog meer bij. Vind je het leuk om iets voor onze 

club te doen, meld je dan bij een lid van het Jeugdbestuur of algemeen 

Bestuur, van harte welkom!’

‘We moeten het zeker ook over voetbal hebben. Op het moment van schrij-

ven van dit artikel mogen we stellen dat de vlaggenschepen van onze 

club, Vrouwen-1 en Mannen-1, het boven verwachting goed doen. Beiden 

zijn koploper in hun klasse, hebben reeds een periodetitel veroverd en 

gaan nu de beslissende fase van de competitie in met het ultieme doel: op 

de platte wagen vanwege het kampioenschap! Daarop hebben overigens 

diverse andere HVCH teams, zowel bij de jeugdafdeling als bij de senioren, 

ook nog kansen. Veel succes allemaal!’

chris Ploegmakers

voorzitter hvch

een schitterend nieuw 
magazine met een  
verrassende en  
opvallende titel:

Webdesign
Social Media Ondersteuning

Maatwerk oplossingen
Online marketing advies

Cereslaan 34
5384 VT  Heesch
0412 - 76 40 24
info@pjpprojects.nl

We don't just build websites, we build your business
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in deze rubriek blikken we terug op de historie van HVCH 
aan de hand van krantenartikelen en foto’s. Heb jij nog mooie 
plaatjes of knipsels die je de moeite waard vindt om te delen 
met de lezers, stuur ze dan naar blauwgras@hvch.nl.

TErUG iN 
DE tijd...

Sinds annie en Willie Broeksteeg in 1978 

zijn getrouwd, bewaren zij alle kranten-

knipsels, programmablaadjes en andere 

verzameldingen rondom het eerste elftal. 

En toen wij de vraag stelden of wij even 

mochten snuffelen, kregen we een grote 

krat mee met tientallen schriftjes met 

daarin alles bewaard. als speler en later 

als leider van HVCH-1 heeft Willie mooie 

en minder mooie momenten meegemaakt. 

Hoogtepunten zijn natuurlijk de kampioen-

schappen en promoties. Op deze pagina’s 

wat foto’s van deze heugelijke momenten! 

HvCH 1
Vele jaren, bijna 40, schommelt HVCH-

1 tussen de 3e en de 4e klasse. in 2006 

wordt, via de nacompetitie, voor het eerst  

de stap naar de 2e klasse gezet. Na het kam-

pioenschap in 2008 promoveert HVCH-1 

voor het eerst in de geschiedenis naar de 

1e klasse. HVCH-1 speelt sinds het seizoen 

2010/2011 onafgebroken in de 1e klasse.  

De afgelopen jaren zijn de heren voetballers  

er twee keer in geslaagd de nacompetitie 

te bereiken. Echter, men wist beide keren 

geen promotie naar de hoofdklasse af te 

dwingen. Benieuwd wat dit seizoen nog zal 

brengen, het HVCH vaandelteam draait in 

de bovenste regionen mee. Dus wie weet… 



13blauw gras | april 2016

langs de lijn met...

Geschreven door: 
Rudo Romijnders

Wie zijn toch die mensen die 
altijd zo trouw langs de lijnen 
van het veld te vinden zijn.  
in dit artikel maken we nader 
kennis met Miranda Strik,  
die eigenlijk iedereen wel  
moet kennen. 

Niet alleen omdat zij al zo’n veertien jaar lang 

trouw bij HVCH komt om haar zonen te volgen  

bij het voetballen, maar ook omdat zij zo 

goed herkenbaar is aan haar weelderige rode 

haren. Meestal komt zij rustig aangewandeld 

uit de wijk ’t rul. De laatste tijd moet dat niet  

alleen op de zaterdagen, maar ook op zondag.  

Haar oudste zoon Wesley voetbalt in HVCH 8, 

Kenny in de a1, remy in B2 en Jordy in D<12.

Miranda is gehuwd met Erik en hun vier zonen 

kunnen allen beter dan gemiddeld met de bal 

overweg. Zo speelden zij alle vier in de jeugd 

bij de KNVB en stond remy zelfs in de belang-

stelling van NEC en rKC. De jongste drie spelen 

nu in selectieteams van HVCH en doen het daar 

goed. Wesley koos er voor om bij de senioren in 

een vriendenteam te gaan voetballen.

Volgens Miranda komt dat voetbaltalent wel 

uit haar familie. Zij is immers een romme en 

haar vader en broers speelden ook bij HVCH.  

De voetbalcarrière van Miranda zelf duurde niet 

zo lang. Zij kwam alleen bij de Mini’s van HVCH 

in actie. Toen trouwens in hetzelfde team als 

huidig HVCH-bestuurslid Marcel Bonte.

Met zo’n groot gezin is een aan huis gebonden 

beroep wel zo makkelijk. Haar man Erik heeft een 

eigen bedrijf in bestratingen en Miranda herstelt 

kleding (ook voor HVCH), is bedreven in het knip-

pen van haren en fungeert als boekhoudster.

De rode haren van Miranda zitten nu, vanwege  

een verkoudheid, verpakt onder een muts 

met bontkraag. Het voetballen was niet voor 

haar weggelegd, dus werd het pony- en later 

paardrijden en verdedigingssporten zoals 

karate. Momenteel blijft ze op conditie door  

te tennissen. 

Ze is een trouw supporter 

van haar zonen, zowel bij 

de thuis- als uitwedstrijden. 

Ook op TV kijkt ze wel voet-

ballen, maar dan alleen de 

belangrijke wedstrijden.

miranda strik
langs de lijn met...

De 4 zonen van 

de familie Strik

Kruishoekstraat 19b - 5384 TK Heesch

T 0412-633555 - E info@rogeco.nl

I www.rogeco.nl



Geschreven door: 
Rudo Romijnders

de dag van…     Kees den Brok
De hvch-zondagen van Kees zijn altijd lange 

dagen. als eerste op het sportpark zijn en maar 

net op tijd naar huis gaan, zodat om 19.00 uur 

studio sport eredivisie nog gezien kan worden. 

en op zo’n zondag nog hard werken ook en bij 

de les blijven. het is dan ook niet voor niets dat 

Kees den Brok in het seizoen 2006/2007 werd 

gekozen tot verenigingsman van hvch.

Het is donker, er valt natte sneeuw en het is nog 

maar half acht in de ochtend als Kees den Brok op 

zijn fiets springt om naar HVCH te vertrekken. Bij 

HVCH aangekomen is alles dicht en donker. Dus 

eerst maar eens de zaak ontsluiten en vervolgens 

de vlaggen ophangen. is dat niet wat vroeg? ‘Ja, 

maar dan weten ze dat er vandaag gevoetbald 

wordt.’ Dat is trouwens nog maar de vraag, want 

het is de hele week troosteloos weer geweest en 

alleen zaterdag was het redelijk. Koud, maar wel 

met een mooi zonnetje. Voor deze zondag wordt 

qua weer niet veel goeds voorspeld en HVCH-1 

heeft nog wel de belangrijke wedstrijd in en te-

gen Nuenen op het programma staan.

afijn, de vlaggen hangen en Kees begint aan het 

schoonmaken van de kleedlokalen en daarbij 

krijgt hij hulp van de binnengekomen Martien 

arts. Martien “draait” vandaag samen met Kees 

de thuisdienst. Het is nog geen half negen als 

ook Willie en José van Buul binnenkomen. José 

werkt een eerste was in de wasmachine weg en 

Kees en Willie overleggen over de velden en het 

afgelasten van wedstrijden. Het speelschema 

wordt bijgesteld en voor beide heren is er werk 

aan de winkel. Willie werkt op de website het 

wedstrijdprogramma bij, daarin is hij sinds kort 

zeer bedreven. Kees wordt ondertussen door 

andere verenigingen gebeld, die doorgeven dat 

er wedstrijden niet door kunnen gaan. Kees belt 

dan zelf weer met de betreffende leiders, zodat 

die het nieuws kunnen communiceren via de 

team-app. Het is nu even hectisch om alles goed 

en accuraat te verwerken. robert Martens komt 

binnen om de spelerspassen op te halen. Hij gaat 

met Vrouwen-1 op pad voor de uitwedstrijd te-

gen NOaD.

Bij HVCH zullen er vandaag vijf wedstrijden ge-

speeld worden en scheidsrechter Ben van Breda 

meldt zich al. Ook de tegenstanders van NlC’03 

komen binnen en die vragen om de sleutel. Die 

zit echter al op de deur van het aan hun toege-

wezen kleedlokaal. alle tegenstanders krijgen 

vandaag van Kees de nieuwste kleedlokalen 

toegewezen. De oudere kleedlokalen zijn in zo’n 

slechte staat, dat die geen reclame meer zijn 

voor HVCH. Kees houdt nog even een oogje in 

het zeil bij het invullen van de digitale wedstrijd-

formulieren.

Er zijn vandaag minder wedstrijden dan normaal 

en daarom heeft Kees een redelijk rustige dag. 

Na een snelle lunch moet Kees naar Nuenen. 

Zijn vrouw ans, algemeen secretaris van HVCH, is 

daar al met de spelersbus naar onderweg. Kees 

rijdt normaal gesproken samen met Fons en Cor-

rie van Schijndel en adrie van der pas. Vandaag 

heeft Kees ander vervoer geregeld en om kwart 

over één is hij weg en laat hij de rest van de wed-

strijden over aan de ook ervaren Martien arts.

Bij Nuenen heeft Kees dan even de tijd om re-

laxed een kopje koffie te drinken in de bestuurs-

kamer. HVCH staat bovenaan en Nuenen bezet 

de tweede plaats. Een echte zes punten wed-

strijd derhalve. Nuenen heeft trouwens een heel 

mooie accommodatie en HVCH deed hier al 

eerder inspiratie op voor vernieuwing van de ei-

gen accommodatie. Bij de rust staat het 0-1 voor 

HVCH en de vooruitzichten zijn goed. Toch ver-

liest HVCH de wedstrijd en wordt Nuenen 

de nieuwe koploper. Kees ontvangt mede 

het arbitrale trio in de bestuurskamer.  

Het is belangrijk om vanuit HVCH een 

goede band te hebben met de scheids-

rechters. Vervolgens wordt de terugreis 

ondernomen.

De eerste kennismaking van Kees 

met HVCH vond plaats toen hun zoon  

richard ging voetballen. richard door-

liep alle jeugdselectieteams, maar stopte 

met voetballen toen hij de overgang 

zou maken van de a1 naar de senioren.  

Drie kleinkinderen van Kees en ans zitten 

onder voetbal. Tobias bij de F-jes van HFC 

in Heemstede en bij HVCH de fanatieke 

Nick in de E8 en lizzy in de F4. Kees zelf 

was in zijn jeugd meer een handballer 

en later heeft hij lang getennist. De her-

nieuwde kennismaking met HVCH was 

aan het begin van seizoen 2001/2002. 

Sindsdien is Kees wedstrijdcoördinator.  

in de familie weet men ook, dat men op 

zondagmiddag geen feestje moet plan-

nen, want dan zijn Kees en ans verhinderd. 

Dan zijn er verplichtingen met betrekking 

tot het voetballen. Het hoogtepunt van 

Kees bij HVCH is zijn uitverkiezing tot  

Verenigingsman en het dieptepunt vindt 

hij het missen van het kampioenschap 

van HVCH in de uitwedstrijd tegen lHC.

Terug bij HVCH is het ondanks het verlies 

tegen Nuenen een gezellige boel. Kees 

controleert even of de administratie van 

de gespeelde wedstrijden goed is inge-

voerd en meldt zich dan aan de bar om 

gezellig met de andere voetballiefheb-

bers iets te drinken. Dat is wel tekenend 

voor HVCH, dat het in de kantine eigenlijk 

altijd gezellig is. Spelers, bestuur, staf en 

overige vrijwilligers hebben er dan hun 

taak opzitten en genieten nog even na. 

Voor Kees was het een relatief rustige 

zondag. Er waren thuis maar vijf wed-

strijden. Voor volgende week staan er 

tien thuiswedstrijden gepland, dus dat  

betekent uiterlijk om half acht ’s ochtends 

weer op de fiets.

1
  

ontsluiten
2

  
vlaggen Hangen

4
  

Ballen en vlaggen klaarleggen

3
  

kleedlokalen scHoonmaken

5
  

tegenstanders en scHeidsrecHters ontvangen

6
  

tHee zetten en inscHenken voor in de rust

7
 
  assisteren Bij en controleren van de wedstrijdformulieren

8
   

HvCH vertegenwoordigen bij uit- en tHuiSwedStrijden van HvCH-1

9
  

pilsje drinken Bij HvcH, ook Bij verlies

10
  

om 19.00 uur tHuiS zijn en Sport kijken

scHema van de dag:

even de tijd om relaxed 
een kopje koffie te drinken 

in de bestuurskamer
“

”
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de dag van...
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Geschreven door: 
Jan Joosten
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in geSprek met Harry blokHuiS, trainer van HvCH 1 

en hoe zit het met jouw voetbal? 

‘ik ben met voetballen begonnen bij de lokale dorpsclub in lonneker. Die speelden des-

tijds in de onderafdeling. in de B-jeugd ben ik overgegaan naar Vosta, een eerste klasser 

uit Enschede. Daar heb ik 2 jaar in het eerste gevoetbald. Maar ik heb gewoon heel veel 

pech gehad in mijn actieve voetbalcarrière; ik heb 4 keer een gescheurde enkelband gehad. 

Daardoor was ik ook een hele tijd uit de running bij de luchtmacht. Op een gegeven moment 

zeiden ze daar dat ze het wel fijn zouden vinden om wat meer van mijn diensten gebruik te 

kunnen maken. Maar ja, je bent wel wat veel en te vaak weg. Kortom, of het wel zo verstan-

dig was om door te gaan met voetbal. En toen ben ik dus maar gestart met een carrière als 

voetbaltrainer. Op mijn 23ste begon ik als trainer voor de a-jeugd van UDi’19. Dat heb ik 1 jaar 

gedaan en daarna ben ik 3 jaar trainer geweest van het eerste van UDi’19.’

‘ik ben inmiddels alweer 35 jaar trainer. in totaal 

heb ik 3 periodes gehad als trainer bij UDi’19, 

maar ook bij Blauw-Geel en in Gemert, Beek en 

Donk en Venray. En nu dan in Heesch. Heesch 

trok gewoon omdat ik vroeger al eens tegen 

HVCH had gespeeld, in mijn eerste periode bij 

UDi’19. ik vond het toen al een erg mooie club 

en dan ga je eigenlijk vanzelf die club een beetje 

volgen, hoe het daar verder gaat. Het is ook een 

grote club, waar nog wel wat rek in zit en waar 

zeker iets van te maken is. En dat nodigt dan uit 

om eens een keer trainer te worden.’

wat is de uitdaging met het eerste?  

Dit seizoen ben ik dus begonnen als trainer van 

HVCH-1. ‘Om te beginnen heb ik eerst beke-

ken wat voor spelers ik in huis heb. Daarnaast 

is er ook overleg met de technische mensen 

van de vereniging geweest. En dan kom je al 

snel uit bij de doelstelling om bij de eerste 3 

te eindigen aan het einde van de competitie. 

Vorig jaar heeft het eerste in een best sterke 

competitie gespeeld. De 3 sterkste ploe-

gen van toen zijn er ook echt uitgegaan. Er is  

er eigenlijk nog maar één over, denk ik, en dat is 

Nuenen. Vanuit een andere regio is er wel weer 

een wat sterkere ploeg bijgekomen en dan denk 

ik aan Goes. ik zie voor HVCH wel een plekje in 

de top. Wat mij betreft gaat het in onze compe-

titie dit seizoen om Nuenen, Goes of HVCH. En 

misschien kunnen we ook nog een periodetitel 

meepakken; dat zou erg mooi zijn!’ (Noot van de 

redactie: die buit is op 28 februari ook binnen!)

Kan HVCH-1 kampioen worden? 

‘ik ga voor een plek bij de eerste 3. als het goed 

blijft lopen kunnen we ook gaan voor het kam-

pioenschap, dat durf ik nu rustig te zeggen. Het 

blijft de vraag of we het halen. Op dit moment 

staan we 1 punt achter op de koploper. (Ten tijde 

van het interview, redactie). We zijn nu over de 

helft van de competitie. Dus je kunt, volgens mij, 

niet zeggen dat we deze plek hebben doordat 

we geluk hebben gehad. We hebben gewoon 

een goede ploeg. En als iedereen fit is hebben 

we een hele goede ploeg. We hebben tot nu 

toe al diverse blessures gehad en dat is toch 

wel jammer, want daardoor missen we als ploeg 

een bepaalde constante.’ ‘Maar duidelijk is ook 

dat je geen competitie kunt spelen met 11 of 12 

spelers. Je hebt echt een complete groep van 18 

spelers nodig, wil je goed mee kunnen doen. Valt 

er bij ons een speler uit, om wat voor reden dan 

ook, dan kunnen we dat redelijk goed opvangen. 

We hebben helemaal in het begin een periode 

gehad dat we 1 punt haalden uit 3 wedstrijden 

tegen de laagsten in de competitie. Toen deden 

er 4 belangrijke spelers niet mee. Maar voor de 

rest, als er eens 1 of 2 spelers wegvallen, kunnen 

we dat redelijk tot goed opvangen.’

Zijn er verbeterpunten? 

‘Uiteraard, die zijn er altijd. Sommige jonge jon-

gens moeten nog wat meer op niveau komen 

en in zijn algemeenheid moet er nog wat meer 

aan het tempo gebeuren. Ook in de combinatie 

moet er rustiger en sneller gehandeld worden. 

Zo zijn er nog wel wat meer dingen die ik op kan 

noemen.  En als het niet geldt voor de groep, dan 

is er altijd nog wel iets individueel bij te schaven, 

om beter te worden. Er zijn ook een paar mensen 

die boven het niveau staan. Die kunnen dan ook 

de groep helpen om samen sterker te worden, 

en dat is heel plezierig werken. En naar gelang 

we langer met elkaar werken zal de ploeg ook 

steeds beter worden.’ 

wat vind je van hvch zelf als club? 

‘ik vind het een hele goede club, met een 

duidelijke visie, die weet waar ze voor staan.  

Met zoveel mogelijk mensen uit de eigen jeugd 

wil HVCH proberen zo hoog mogelijk te komen. 

Dat is natuurlijk een heel nobel streven. Maar bij 

HVCH kan dat ook, want je hebt het wel over 

een club met 1300 leden én heel veel spelende 

jeugdleden met de nodige talenten. Ook bij de 

senioren zitten genoeg talenten, dus daar liggen 

zeker nog mogelijkheden. Dat vind ik mooi aan 

de club.’

‘Mooi is ook dat een heleboel mensen de club 

een warm hart toedragen. En die iedere week 

weer hier komen om van alles te doen. Van het 

schoonmaken van de kleedkamers tot het langs 

de lijn lopen van het veld, noem het allemaal 

maar op. Het zijn allemaal vrijwilligers en dat is 

wel de ruggengraat van de club. als je die niet 

meer hebt, kun je het wel vergeten. Van het 

jeugdbestuur heb ik begrepen dat er ook nog 

steeds mensen te vinden zijn die de jeugd willen 

trainen. Ook vanuit mijn selectie zijn er veel spe-

lers die nog wat jeugd trainen. ik heb wel eens 

andere clubs meegemaakt, waar dat minder is.’

heb je nog wensen?

‘ik hoop wel dat de nieuwe accommodatie snel 

klaar is, dat zou mooi zijn. En toch even een op-

merking over het hoofdveld; het is niet echt een 

goede mat. als je het veld nog meer gaat belas-

ten, dan mag daar nog wel iets aan gebeuren. ik 

denk dat de laag die onder het gras zit niet van 

een goede samenstelling is. En dan kom je nooit 

tot een echt goed veld. Er mag niet al te veel 

mee gebeuren, anders ligt het veld eruit. En dat 

is gewoon zonde.’ 

harry, heel hartelijk bedankt voor deze kennis-

making en heel veel succes komende periode 

met HVCH-1. We blijven de prestaties op de 

voet volgen.

harry Blokhuis is 61 jaar en al enige tijd met pensioen. ‘ik ben 
alweer een paar jaartjes thuis. ik zat in het leger als sport

instructeur op vliegbasis volkel. toen ik 56 jaar werd 
bereikte ik de pensioengerechtigde leeftijd, zoals 

dat heet. Dat kon toen nog in het leger. nu is dat 
omhoog gegaan naar 61 jaar.’ harry is getrouwd  
met Maaike, een echte Udense. Zelf is hij  
geboren en getogen in Lonneker, een dorp in 
de buurt van enschede.

‘Maaike en ik zijn elkaar tegengekomen op het CiOS, de sportoplei-

ding. als dienstplichtige ben ik naar de luchtmacht gegaan en zo kwam ik  

terecht op Volkel. En toen ben ik in Brabant blijven plakken. Maaike en ik heb-

ben 2 kinderen, een zoon van 35  en een dochter van 30 jaar. Onze dochter is 

gehandicapt. 10 jaar geleden heb ik, samen met een aantal andere mensen, een 

mooie woonvoorziening gerealiseerd voor haar en 11 andere kinderen. alle 12 wonen 

er nog steeds. Eigenlijk is dat het mooiste project dat ik in mijn leven heb gedaan.’

“HET ZiJN  
vrijwilligers 
EN DaT iS WEl DE 
ruggengraat 
VaN DE ClUB”
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Presentatie  
jubileumboek Kbo heesch.

gespot bij de Pronkzitting van
De rooie tesneuzik in ‘t tunneke.

bij hvch worden veel vrienden gemaakt.

De Jeugdprins doet zijn woordje 
en de huppelpupkes staan te 
trappelen om te gaan dansen.

De Jeugdprins en zijn 
adjudant met de raad van 
elf komen een bezoekje 
brengen bij hvch.

ook de nieuwbouw van 
hvch is onderwerp van 
de carnavalsoptocht.

HvcH’ers gespot
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Materiaalverzorger

Je verzorgt de materialen die gebruikt worden op de trainingsavonden en in het weekend tijdens de 

wedstrijden. Ook heb je de zorg over de uitgifte van materialen aan de teams. Even buurten met de 

trainers en de kinderen hoort er natuurlijk bij. En als het even wat rustiger is kijk je gewoon televisie. 

De werkzaamheden vinden plaats op een doordeweekse avond en afhankelijk van je beschikbare tijd 

wordt je ingeroosterd. liever niet op vaste momenten? Wij zoeken voor deze functie ook mensen die 

willen invallen. 

Medewerker evenementencommissie

Meerdere malen per jaar worden er binnen de 

jeugdafdeling activiteiten georganiseerd die 

naast het voetbal plaatsvinden. Bijvoorbeeld 

het Sinterklaasfeest voor de jongste jeugd, de 

sportkampioenen, de HVCH voetbaldagen en 

andere evenementen. Heb jij organisatietalent 

en vind jij het belangrijk dat onze leden ook  

buiten de wedstrijden om elkaar ontmoeten? 

Dan zijn we op zoek naar jou! Gevraagd wordt 

naar mensen die één of meerdere keren in 

het seizoen ondersteuning willen bieden aan 

de activiteitencommissie of vaste deelnemer  

willen worden. 

scheidsrechter

Het is prachtig wedstrijden van onder andere 

de jeugd te leiden. Wat kan je hierbij de jon-

gens en meiden een plezier laten beleven! 

Het kost je twee uurtjes per dag en natuur-

lijk kan je aangeven welk moment op de dag 

jou het beste uitkomt. Na de wedstrijd kan je 

nog even na kletsen in het wedstrijdsecreta-

riaat. Gezellig! Kosten die verbonden zijn aan 

de ‘opleiding tot scheidsrechter’ zijn (onder  

bepaalde voorwaarden) voor rekening van 

HVCH. Verder zorgt onze club voor een 

scheidsrechters tenue.  

wedstrijdsecretaris voor de jeugd

Voor de E teams, F teams en de meisjes D (voor 

de zeventallen dus) zijn wij op zoek naar een wed-

strijdsecretaris. Samengevat is het de bedoeling 

dat je op de website het wedstrijdprogramma 

zet en daarnaast de vriendschappelijke wedstrij-

den organiseert. Bij deze functie kan je je eigen 

tijd indelen. De meeste werkzaamheden gaan via 

de computer, een enkele keer gebruik je de tele-

foon. per dag ben je er ongeveer een half uurtje 

mee kwijt (soms iets langer) en je hoeft niet persé 

verstand te hebben van voetbal. Het is leuk werk 

waar je veel waardering voor terug krijgt. Een 

schouderklopje, een vergoeding voor gemaakte 

kosten en een grandioze feestavond. 

WiJ KOMEN  
Handen TE KOrT
er is veel werk binnen onze club en om sportief succesvol te  
blijven is een goede organisatie een voorwaarde! hieronder  
vacatures die bij onze club openstaan. heb je interesse?  
neem dan contact op met bestuurslid vrijwilligers Joep vonk  
via vrijwilligers@hvch.nl. Of laat je gegevens achter bij Joep,  
ook als je op korte termijn nog niet beschikbaar bent. 

GE Spot 
 
                       De nieuwe kantine zal er                                      Ik zie anders nog geen                                 Nee maar Kees Scheepens heeft de 
                             nu wel zo staan.                                                 schop in de grond.                                    slopers van de Pearle gecontracteerd.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Viltstifttekeningen, Heesch – G. E. Spot 
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vacatures

Elke uitgave geeft stripteke
naar G.E.Spot zijn visie op de 
actualiteit. In deze uitgave is 
de strip in relatie tot het artikel 
op de volgende pagina’s.

Meer dan alleen de lekkerste Pannenkoeken!
Ook voor feestjes - Meer dan 50 speciaalbieren 

Volg ons ook op facebook 

Osseweg 8, Heesch - T 0412-655545 - www.pannenkoekenhuisheesch.nl
www.slagerijvanorsouw.nl

Slagerij 
H. van Orsouw
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Het is alweer 5 jaar geleden dat in de Halve 

goal een interview stond over de mogelijke 

nieuwbouw van het clubgebouw van hvch. 

vol trots meldde voorzitter chris Ploegmakers 

dat de gemeente in de begroting van 2012 

geld voor nieuwe kleedkamers en een kunst-

grasveld had gereserveerd. het parkeerterrein, 

fietsenstalling, hekwerk en kunstgrasveld zijn 

aangelegd, tot volle tevredenheid van hvch. 

Maar nieuwbouw van het hele clubhuis liet nog 

even op zich wachten. 

indertijd werd al aangegeven dat er met de  

gemeente onderhandeld moest worden over 

de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.  

De gemeente betaald maar een deel van de 

kosten van de nieuwbouw, een deel zal de club 

zelf moeten bekostigen. Uiteindelijk is dat een 

lang proces geweest, waarover in 2015 knopen 

zijn doorgehakt.  

in 2011 is architect Hein Koppens al aan het werk 

gegaan. Begin 2012 lag er een ontwerp waar de 

club achter kon staan. Naarmate men langer met 

de plannen bezig was werd ook duidelijk wat 

we wilden en wat er mogelijk was. Wat waren  

precies de wensen voor de grootte van de  

entree, het wedstrijdsecretariaat, de techniek 

en de opslagcapaciteit? Tijdens dat proces is er 

ook gekeken bij een aantal clubs in de buurt, 

die ongeveer even groot zijn. Zo zijn er bezoek-

jes geweest in Nuenen, Best, OJC in rosmalen 

en Blauw Geel in Veghel. allemaal verenigingen 

met nieuwe of verbouwde clubgebouwen.

Niet alleen de clubgebouwen zijn bekeken.  

Ook is gesproken over wat er goed en fout was 

gedaan en gegaan. Gaandeweg ontdekte men 

zo steeds meer punten, die in het eigen ontwerp 

nog niet helemaal goed waren of waar onvol-

doende rekening mee was gehouden. Door al 

die informatie en gegevens was de conclusie dat 

zaken opnieuw gewogen moesten worden. 

De belangrijkste beslissing is geweest om de 

kantine naar de eerste verdieping te brengen. 

Bij andere verengingen was gezien dat dat 

grote voordelen heeft. Het kost niet alleen veel 

minder grondoppervlakte, ook kun je zo van-

uit de kantine niet alleen het hoofdveld, maar 

ook de velden 2 en 3 goed zien. En veld 2 is 

het kunstgrasveld, waar dus vaak wat te doen 

zal zijn. 

Voor de realisatie van de nieuwbouw heeft het 

bestuur van HVCH de hulp ingeschakeld van 

‘Traject’,  een bureau dat vaker dit soort op-

drachten aanneemt.  Jan van der Braak en peter 

Broeksteeg van ‘Traject’ zijn beiden ook lid van 

HVCH. in een gesprek legt Jan van de Braak uit 

wat op dit moment de stand van zaken is. 

 

‘De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld 

voor de nieuwbouw van een deel van de huis-

vesting voor HVCH. Grofweg komt het er op 

neer dat, met het geld van de gemeente, alleen 

de kleedruimten gebouwd kunnen worden.  

Natuurlijk is hierover met de gemeente de  

nodige discussie geweest. Een van de discus-

siepunten was bijvoorbeeld of de gemeente 

niet ook mee zou moeten betalen aan de  

huisvesting van het wedstrijdsecretariaat.  

alle overige zaken, zoals de kantine, met alles  

dat daarbij hoort, moeten door HVCH zelf  

gefinancierd worden. De kosten zijn dus ook 

echt belangrijk voor de club zelf. Wij als Traject 

zijn flink bezig geweest om kosten te beperken.’  

‘Zo zijn we begonnen met kritisch kijken naar 

de plattegronden. Of we die meer efficiënt  

zouden kunnen maken. Onze voorstellen zijn 

natuurlijk goed besproken met de architect, 

Hein Koppens, en met de, daarvoor verantwoor-

delijke, bestuursleden. Beide partijen hebben  

met de door ons voorgestelde wijzigingen  

ingestemd. Zo is de entree in het nieuwe ontwerp 

beduidend kleiner geworden. Ook bij de tech-

nische ruimten hebben we wat aanpassingen  

gemaakt, waardoor het efficiënter word.’ 

‘Een paar jaar geleden zijn er nieuwe verwar-

mingsketels geïnstalleerd. Deze kunnen na-

tuurlijk prima worden hergebruikt, ze zijn im-

mers nog lang niet versleten. Tevens hebben 

we voorgesteld om de aparte kleedruimten 

voor de scheidsrechters ook geschikt te ma-

ken als extra kleedruimten voor de F-jes. Het 

instructielokaal hebben we wat verkleind, zodat 

er een aparte en afsluitbare kast bij kan komen.’

‘Natuurlijk hebben we ook contact gehad met 

de brouwerij. Voor de kantine, die op de eerste 

verdieping komt, willen we nu een betonnen 

trap maken, waarop mensen kunnen gaan zit-

ten met zicht op het hoofdveld. Een extra tri-

bune feitelijk. Ook hebben we met Heineken de 

keukeninrichting onder de loep genomen en 

die wordt nu zeer efficiënt ingericht. We hebben 

er op gelet dat “klanten” elkaar niet in de weg 

staan, zoals bijvoorbeeld voor het halen van 

een kop koffie of een snack. 

Daarnaast is gekeken naar het systeem van 

voorraad en opslag voor de kantine. Er komt 

een onderscheid tussen de dag- en weekvoor-

raad (op de eerste verdieping) en de maand- en 

jaarvoorraad (op de begane grond).’ 

‘Het efficiënter maken van het gebouw was in 

feite de eerste stap. De tweede stap was dat 

we gesprekken hebben gevoerd met alle spon-

soren. Uiteraard is de hoofdsponsor als eerste 

uitgenodigd voor een gesprek. Met de andere 

sponsoren hebben we in verschillende groepen 

gesproken. Besproken is welke rol ze op zich 

zouden kunnen nemen bij de nieuwbouw van 

HVCH. We wilden hen de kans geven iets voor 

HVCH te kunnen betekenen. Daarbij is natuurlijk 

ook over de kosten gesproken.’

‘Tegelijkertijd hebben we lijsten gemaakt met 

de voorkomende werkzaamheden van de 

nieuwbouw, met de benodigde kwaliteit en ga-

ranties. Dit combineren we met de verschillende 

sponsoren en vragen daarvoor goedkeuring aan 

de architect en onze opdrachtgever. Dit proces 

loopt tot begin maart. Dan bekijken we hoe het 

verder moet met de realisatie van de nieuwbouw. 

Verder willen we ook nog met de aannemer  

bespreken over mogelijke hulp door vrijwilligers,   

‘s avonds en in het weekend. Dit onder het motto  

dat alle kleine beetjes helpen bij het bouwen 

van het clubgebouw. Daarna willen we snel 

starten met fase 1; bouw van de kleedkamers. 

En vervolgens gaan we verder met fase 2; bouw 

van de kantine. We willen daarom binnen korte 

tijd kunnen beginnen.’

noot van Het Bestuur: 
“HVCH heeft voor bekostiging van de nieuw

bouw een obligatielening voor alle leden, 

ouders van leden, supporters, sponsor

en en andere belangstellenden opgezet. 

Daarnaast is het bestuur actief bezig met 

het verwerven van fondsen en subsidies, 

met al aardige successen. Met een streef

bedrag van € 250.000,- is hoog ingezet. 

Uiteindelijk hebben we dat nog niet hele

maal weten te realiseren, maar toch zijn 

we erg tevreden met het behaalde re

sultaat. Op 9 maart jl. stond de teller op  

€ 182.200,-. Inmiddels zijn we gestart met de 

uitgifte van de certificaten. Inschrijving blijft 

mogelijk en is ook zeer wenselijk voor nieuw

bouw van de accommodatie.”

Nieuwbouw van het HVCH-clubgebouw:  
de stand van zaken

Jan van der Braak 
en Peter Broeksteeg 
van Traject
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HvcH jeugd

•  in het seizoen 2015-2016 zijn er weer meer 

gediplomeerde trainers werkzaam bij HVCH. 

Vanwege ca. 90% aanmeldingen door gemo-

tiveerde Heesche trainers-in-spe was door 

de KNVB besloten om de E-module cursus 

bij HVCH te geven. 

  alle deelnemers hieraan zijn geslaagd waar-

voor onze welgemeende felicitaties! 

•  Een tweede aspect waar men vol de 

aandacht aan wil geven de komende  

maanden is ballen. Men wil op het moment 

dat de nieuwbouw klaar is voor elk team en 

elke speler een goede bal garanderen. 

•  Het voetbaltechnisch beleidsplan is verder 

ontwikkeld. Doel is om vanuit de eigen jeugd 

talentjes op te leiden om de toekomstige 

selectiespelers te worden. in de afgelopen 

jaren heeft er inderdaad een doorstroming 

plaatsgevonden. 

  Een extra stimulans voor de huidige jeugd-

spelers is het feit dat veel selectiespelers van 

HVCH actief betrokken zijn bij de training en  

begeleiding van hun toekomstige opvolgers!

naast deze aspecten zijn de volgende punten 

het noemen waard:

• Carnaval 2016

  Ook in 2016 maakten prins Carnaval, zijn  

adjudant en de huppelpupkes hun opwachting 

tijdens de start van de carnaval in de HCVCH 

kantine. Dat was bekend terrein voor de prins 

en de adjudant, aangezien zij beiden voetbal-

len bij HVCH! Deze avond is weer leuk en netjes 

verlopen dankzij de inzet van veel vrijwilligers.

• hvch toernooien

  De inschrijvingen voor de HVCH jeugd toer-

nooien voor D, E en F spelers zijn boven ver-

wachting verlopen. Wij hebben vernomen 

dat er geen team meer bij kan, nu alleen nog 

hopen op mooi weer! Voor de geïnteresseer-

de toeschouwers kunnen we melden dat het 

E- en F- toernooi plaats vindt op 21 mei; het 

toernooi voor D-teams vindt plaats op 28 mei.

 Let op de website voor het programma!

Geschreven door: 
Ruud Schobbers

NiEUWS VaNUiT  
HET jeugdBestuur
Het jeugdbestuur van HVCH bruist ook dit seizoen 
weer van energie. in een gesprek dat ik had met  
de voorzitter van het jeugdbestuur, laurens  
Gloudemans, blijkt dat er veel activiteiten worden 
ontplooid en daarnaast zijn er een aantal interes-
sante trajecten ingezet. Om met 
het laatste te beginnen:

• hvch voetbalweek

  Dit gebeuren is goed opgepakt dit jaar door 

een verjongde HVCH crew. Zij zullen er alles 

aan doen om het ook dit jaar weer tot een 

succes te maken. De voetbalweek vindt 

plaats in de eerste week van de school-

vakanties, dus van 25 tot 29 

juli. Er hebben zich ca. 130 

C-, D- en E-spelers aange-

meld. Er doen weer meer 

meisjes mee dit jaar.

Heeft u een 
blessure of andere 

klachten?

Verdilaan 48 - T: 0412-457067 - info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl

Dan bent u in 
goede handen bij 
FysioCentrum Heesch

De nieuwe website van HVCH...
Voor en door Heeschenaren

We don't just build websites, we build your business  T: 0412-764024  www.pjpprojects.nl
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De Doelman: 1. Nick van der Biezen - Doet 

er alles voor om maar geen wissel te hoeven 

staan. is daarom ook enkele jaren geleden 

gaan keepen. Een beslissing waar zijn  

medespelers nog altijd zeer blij mee zijn.

De Leider: 2. Willy van den Akker - De 

meest ervaren speler van het team. regelt 

alles voor ‘zijn jongens’, van opstellingen 

tot wisselspelers en gastspelers. Fungeert 

daarnaast op het veld als laatste man.

Het Beest: 3. Bart Kuppen - is als rechts-

back niet vies van een potje verdedigen. 

is daarom ook door verschillende tegen-

standers gekenmerkt als dolle stier, blind 

paard en lomp varken.

De Artiest: 4. Laurenz Maas - Heeft een 

techniek, spelinzicht en loopvermogen 

waar zijn medespelers alleen maar over 

kunnen dromen. Hierdoor zeer belangrijk 

als centrale middenvelder.

De Bankzitter/ligger: 5. Sjoerd van de Goor 

- is zowel tijdens als buiten de wedstrijden 

vaak op de bank terug te vinden. als hij niet 

op de bank zit scoort hij als middenvelder 

bovendien de nodige doelpunten.

Rotsen in de branding: 6. Walter van Aalst 

en Jorg geurts* - De hoofdverantwoorde-

lijken voor het uitschakelen van de spitsen. 

Beiden schuwen de duels niet en weten 

wanneer zij een bal uit het stadion (lees: 

over het hek in de sloot) moeten schieten.

De Alleskunners: 7. Mitchell de Groot en 

8. Sander Megens - allround voetballers 

die op iedere positie uit de voeten kunnen.  

Zijn niet te beroerd om zich voor de rest 

weg te cijferen en spelen volledig in dienst 

van het team. 

De Vedette: 9. Bart Broeksteeg - Spits 

van beroep. Zelfs als hij als laatste man 

wordt opgesteld scoort hij gemiddeld 3x 

per wedstrijd. Sinds mensenheugenis top-

scorer van het elftal (volgens velen omdat 

hij geen bal afgeeft).

Het Aanspeelpunt: 10. Stephan Geurts - is 

als spits niet van de bal af te krijgen. Speel 

een bal in zijn voeten en je hebt minuten-

lang de tijd om mee naar voren te gaan. 

Dingt samen met Dielissen mee naar de 

titel vrijetrappenspecialist. 

De Man met de Vlag: 11. Henry van de  

boogaard - Heeft de rol van assistent  

scheidsrechter op zich genomen. is goud- 

eerlijk en vlagt nooit onterecht voor 

buitenspel. Zelfs de tegenstanders van 

HVCH 15 zijn lovend over hem.

Het Trainingsbeest: 12. Niels (Bennie) van 

venrooy - is vrijwel altijd op het trainings-

veld te vinden. als buitenspeler met een 

uitstekende techniek prima in staat om 

zowel tegenstander als de zij- of achterlijn 

te passeren. 

Simpele Backs: 13. Peter Dielissen en  

14. Chris Gielis - Bewijzen beiden dat backs 

meer kunnen dan hun man uitschakelen. 

Zijn beiden opbouwend sterk en hebben 

een prima voorzet. Dielissen is daarnaast de 

vrijetrappenspecialist van het elftal.

De Gangmaker: 15. Joost Pieterse - Moet 

het vooral van zijn inzet en fanatisme heb-

ben. Was in het verleden spits maar heeft 

zich omgeturnd tot rechtermiddenvelder. 

Scoort ook in deze positie met enige 

regelmaat.

De Coach: 16. Sander Geurts - Kreeg, als oud 

speler na zijn blessure, de kans om hoofd-

coach te worden. Vervult deze rol met verve 

vanwege zijn uitstekende wisselbeleid en zijn 

scherpe blik op het spelletje.

De routinier: alex van cruchten* - al sinds 

het begin der tijden lid van het team. Was 

vroeger een veel scorende spits maar laat dit 

nu aan anderen over. Maakt het met zijn duel- 

en kopkracht iedere tegenstander lastig.

De Aanwinst: 17. Christophe Janssen - Het 

nieuwste teamlid heeft zich moeiteloos 

aangepast aan het niveau van de ploeg. 

pikt als spits de nodige doelpunten mee.

De Turbo: 18. Rick ‘t Hort - Zorgt er weke-

lijks voor dat de linksachter van de tegen-

partij vier keer gewisseld moet worden 

vanwege ademnood. is, zodra de turbo aan 

gaat, niet meer te stoppen.

Bluepers
Voor meer  

info zie  
Bluepers.nl

of volg ons  
op twitter 

@Bluepers_nl

* Helaas staan  
Alex van Cruchten 
en Jorg Geurts  
niet op de foto.

Geschreven door: 
Sander Megens

Zo zal ik nooit een penalty nemen. Op ons niveau 
duikt de keeper 9 van de 10x niet eens 

Stephan Geurts na het zien  
van een panenka

“ ”
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ruud van Nistelrooij is geboren in Geffen en 

trapt zijn eerste balletje bij VV Nooit Gedacht. 

Via VV Margriet en FC Den Bosch treedt hij in 

1997 toe tot de eredivisie als hij gaat voetbal-

len voor SC Heerenveen. Na zijn overstap naar 

pSV wordt hij steeds bekender en krijgen ook  

buitenlandse clubs interesse. ruud speelt 

achtereenvolgens voor Manchester United,  

real Madrid, HSV en Málaga CF. Hij weet vaak 

het net te vinden en is daarmee regelmatig 

topscorer van de competitie waarin hij op dat 

moment speelt. “Van the man”, zoals zijn bij-

naam luidt, kwam ook zeventig keer uit voor 

het Nederlands Elftal waarin hij 35 doelpunten 

scoorde. in 2012 beëindigde ruud zijn actieve 

voetbalcarrière. Hij woont nu met zijn vrouw en 

twee kinderen in Heesch en is trainer bij pSV. 

Je traint de f-jes van hvch en de spitsen van 

Psv. een wereld van verschil of juist niet?

‘Ja, dat is echt een groot verschil. De F-jes zijn 

nog heel onbevangen’, terwijl ik bij pSV jon-

gens van zeventien tot drieëntwintig jaar train 

die heel serieus met hun sport bezig zijn. Bij de 

F-jes draait het toch vooral om plezier maken. 

Je hoopt dat ze deze spelbeleving vast blijven 

houden. Dat vergt een andere aanpak dan de 

training bij pSV. F-jes moet je zoveel mogelijk 

hun eigen ding laten doen en slechts af en toe 

een beetje bijsturen.’

Kijk je wel eens bij HVCH 1?

‘Nee, ik ga nooit naar wedstrijden van HVCH 1 

kijken. Ook niet naar die van Nooit Gedacht 1 

overigens. Zondag is mijn vrije dag die ik met 

mijn gezin doorbreng.’

Je voetbalt zelf niet meer in teamverband.  

Mis je het niet? 

‘Nee, eigenlijk helemaal niet. ik ben niet voor 

niets met het profvoetbal gestopt en het  

amateurvoetbal trekt me nu niet. ik trap wel 

eens een balletje met de jongens als ik bij 

pSV aan het werk ben. Ook speel ik wel eens 

een wedstrijd met een vriendenteam, zoals 

laatst voor FC Den Bosch. Dat is dan een soort  

reünie, erg gezellig. Het draait om de gezel-

ligheid, alhoewel… soms gaat het er toch wel  

fanatiek aan toe.’

Je bent nu zelf trainer. 

heb je een trainer als voorbeeld?

‘Goede vraag. ik ben wel gecharmeerd van  

trainers als Klopp, Simeone of Guardiola.  

Zij leven met passie met hun team mee. ik hou 

wel van die betrokkenheid. Dat spreekt me 

meer aan dan afstandelijke trainers.’

van welke trainer heb je veel geleerd of 

goede herinneringen aan?

‘Dan denk ik als eerste aan Foppe de Haan.  

Dat was mijn trainer tijdens mijn eerste jaar in de 

eredivisie. Het is een fijne trainer die je leert om je 

eigen kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen.’

in 2010 richtte ruud de ruud van Nistelrooy 

academy op. Een stichting die kinderen die 

moeite hebben om mee te komen in de klas 

of in groepen een duwtje in de goede richting 

geeft. Coaches leren deze kinderen zich te 

richten op wat ze goed kunnen en leuk vinden.  

Zo verbetert hun  zelfvertrouwen en sociale 

ontwikkeling. Tot en met augustus 2015 heeft 

de stichting al 465 kinderen geholpen. 

hoe ben je op het idee gekomen voor 

de ruud van nistelrooy academy?

‘Hier ging geen specifieke ontmoeting aan 

vooraf ofzo. ik heb zelf ervaren hoeveel een 

goede coach voor je kan betekenen. Dat gunde  

ik anderen ook. Er zijn helaas nog genoeg  

kinderen die wel een steuntje in de rug  

kunnen gebruiken. Dat doen we met de ruud 

van Nistelrooy academy.’

De academy bestaat nu ruim vijf jaar. is er 

nieuws te melden, iets dat je graag kwijt wilt?

‘ik hoop dat we doorgaan op de ingeslagen 

weg. inmiddels zijn we in vijf steden actief met 

tweehonderd kinderen. Het is goed om te zien 

wat voor effect coaching kan hebben op het 

zelfvertrouwen van kinderen. Dit effect hopen 

we nog vaak te bereiken.’

interview ruud van nistelrooij

Deze zomer helaas geen europees Kampioen-

schap voor het nederlands elftal. wat ga je 

doen met deze ongeplande vrije tijd?

‘ik ga op vakantie met mijn gezin. Ook leuk, 

maar ik had het toch echt liever anders gezien. 

ik ga het EK wel volgen. Op dit moment heb ik  

geen alternatief land dat ik ga supporteren.  

ik hoop dat ik gaandeweg het toernooi gegrepen 

wordt door het spel van een bepaald land.’

volg je de verrichtingen 

van de oranje leeuwinnen?

‘Jazeker. ik heb deze week nog de gewonnen 

kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland gezien. 

Bij pSV lopen wat vrouwelijke internationals 

rond die ik wel eens spreek. Mijn moeder was 

één van de vrouwenvoetbalsters van het eerste 

uur. Voor mij is het dus iets vanzelfsprekends.’

Je hebt zelf nooit bij hvch gevoetbald maar 

bent er nu actief lid. wat vind je van de club? 

wat gaat er goed en wat kan beter?

‘ik ben eigenlijk een ‘Nooit-Gedachter’ maar 

vanwege mijn woonplaats betrokken geraakt 

bij HVCH. Het is een gezellige club waar 

een goede sfeer hangt. Het kunstgrasveld is 

echt een uitkomst. Zo kan er ook bij slechte 

weersomstandigheden worden doorgetraind.  

Hopelijk kan er snel een start gemaakt worden 

met de bouw van de nieuwe accommodatie. 

Zodat HVCH weer kleedlokalen en een kantine 

heeft die passen bij een grote club als deze, 

met veel junioren- en seniorenteams. Uiteraard 

met behoud van de goede sfeer.’

ruud, hartelijk dank voor 

je medewerking aan dit 

interview & tot ziens 

bij hvch.

HvcH iS  
EEN GEZElliGE 
ClUB MET een 
goede sfeer
eigenlijk heeft ruud van nistelrooij geen introductie nodig.  
toch even wat achtergrondinformatie. Want, zoals hij in een  
interview met het aD (april 2014) zegt: ‘het grappige is dat veel  
kinderen mij helemaal niet kennen. Fjes of minipupillen hebben 
mij nooit zien spelen. Die jongens vinden Memphis Depay of  
Luuk de Jong veel interessanter  en zo hoort het ook!’

Geschreven door: 
Emmy Wijnen

Het is goed om te zien wat voor  
effect coaching kan hebben op het  

zelfvertrouwen van kinderen.
“

”
Fotografie door: 
Marcel Bonte



competitie

Het G-team neemt voor het tweede seizoen deel 

aan de competitie. in de voorjaarsreeks van vorig 

seizoen is HVCH G1 op een fantastische tweede 

plaats geëindigd. Hierdoor kregen ze in het najaar 

moeilijkere tegenstanders en waren de wedstrij-

den erg lastig. Dit voorjaar is het team weer goed 

gestart en dat geeft de spelers een prettig gevoel. 

De competitie van het G-team bestaat uit tien 

wedstrijden die op zaterdagmiddag worden ge-

speeld. De poule bestaat uit zes teams uit de  

regio Brabant/limburg. Gelukkig komen er steeds 

meer G-teams uit de omgeving van Heesch bij, 

waardoor de afstanden kleiner worden. Boven-

dien heeft HVCH twee vaste scheidsrechters die 

de G-wedstrijden fluiten. Daar zijn we als club  

superblij mee!

trainingen

Op maandagavond wordt er van zeven tot acht 

uur fanatiek getraind. Hierbij zijn, naast de seni-

oren uit de G1, ook zes jeugdspelers aanwezig.  

De jeugdspelers voetballen helaas nog geen 

competitiewedstrijden, omdat daar op dit mo-

ment te weinig spelers voor zijn. 

De senioren en de jeugd trainen gedeeltelijk 

samen. Zo doen ze bijvoorbeeld samen de war-

ming-up. HVCH vindt het belangrijk dat deze 

twee groepen met elkaar voetballen. Zo wordt 

bijvoorbeeld de overstap naar de senioren min-

der spannend, omdat ze elkaar al kennen. Na de 

warming-up gaan ze weer uit elkaar en worden er 

per groep oefeningen gedaan. Er wordt getraind 

op samenspel, conditie, spelvormen, behendig-

heid, afmaken op goal enzovoort. 

De trainingen worden gegeven door een aantal,  

vrijwillige, trainers. Dat vinden we natuurlijk ook 

erg fijn! Ze rouleren per week en assisteren de 

vaste trainer Jan ’t Hort. Daarnaast zijn er bij  

iedere training minstens drie personen als bege-

leiding aanwezig. 

toekomst

HVCH hoopt volgend jaar een tweede G-team te 

kunnen oprichten. Daarvoor is de club nog op zoek 

naar spelers! Wil jij graag voetballen, maar lukt dat 

niet in een regulier team, omdat ze jou daar niet 

begrijpen, of omdat de uitleg op de training wat te 

snel gaat, of omdat je wat moeilijker contact maakt 

met andere mensen of wat voor reden dan ook? 

Neem dan contact op met de coördinator van het 

G-voetbal Daisy van Sleeuwen via e-mail: gteam@

hvch.nl. Zij kan je nog veel meer informatie geven. 

Je bent ook altijd van harte welkom om een keertje 

mee te trainen of om te komen kijken. Ten slotte  

is HVCH naast spelers ook nog op zoek naar 

vaste  begeleiders om wedstrijden op zater-

dag te           begeleiden. 
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g-voetBal 
BiJ HVCH
Wist je dat hvch ook een Gteam heeft? al drie seizoenen lang 
zelfs! in dit team zitten elf spelers, waaronder negen mannen en 
twee vrouwen. Daarnaast heeft hvch ook nog een gecombineerd 
team samen met tOP Oss, waarin 4 hvch’ers spelen. 

g-team

Geschreven door: 
Yara Vogels



De nieuwe website van HVCH...
Voor en door Heeschenaren

We don't just build websites, we build your business  T: 0412-764024  www.pjpprojects.nl

De nieuwe website van HVCH...
Voor en door Heeschenaren

We don't just build websites, we build your business  T: 0412-764024  www.pjpprojects.nl

HvcH nieuwsvernieuwde weBsite
Dit nieuwe clubblad is niet het enige dat is aangepakt. Vanaf 14 april 2016 is namelijk ook de website 

van HVCH geüpdatet. En dat was volgens velen flink nodig. Een groot voordeel van de vernieuwde 

website is dat hij nu nog overzichtelijker en gebruiksvriendelijker is. Zo is de website gemakkelijker op 

de mobiele telefoon te lezen en wordt het wedstrijdprogramma automatisch ingevuld door de KNVB. 

Eind van dit jaar gaat er ook een speciale HVCH app komen. De website is gebouwd door paul peters 

& Edgard Kosman van pJp projects. Bedankt mannen!

Scan de Qr-code 

en bekijk de nieuwe 

website van HVCH.
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mini’s HvcH 
groot succes
record! HVCH is afgelopen 

maart met maar liefst 31 mini’s 

gestart. Dit is het grootste aan-

tal mini’s sinds de start, vijf jaar 

geleden. Vanaf 2011 tot 2016 

bleef het aantal jaarlijks stijgen 

en daar zijn we als club erg trots 

op. Onder leiding van José van 

Buul, Frans Heesakkers, anita 

van leur, Tanja van Munster 

en Margret Vogels maken de 

5-jarigen kennis met voetbal. 

Ze trainen één keer per week, 

waarbij ze vier baloefeningen 

en twee partijvormen doen. Na 

de mini’s mogen ze ein-

delijk wedstrijden gaan 

spelen bij de F-jes. Wij 

wensen ze veel plezier!

Geschreven door: 
Yara Vogels



Scoren doe je niet alleen!
HVCH, heel veel succes dit seizoen.

HVCH!
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