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van de voorZitter

Seizoen 2016-2017 
in volle gang…

Het seizoen 2016-2017 is alweer een 

paar maanden in volle gang en het 

gonst van de activiteiten bij HvCH. 

maar aller eerst wil ik de redactie van 

‘blauw gras’ een groot compliment  

maken, waarbij ik de geluiden graag 

meeneem die ik zowel binnen de club 

als daarbuiten heb opgevangen, met de 

prachtige uitgave van het nieuwe clubblad 

van HvCH. Heel veel succes met het vervolg!  

de verschillende competities zijn natuurlijk weer 

de hoofdmoot van het seizoen, het gaat tenslotte  

allemaal om het spelletje! om die allemaal goed te laten  

verlopen zijn er weer een heleboel vrijwilligers nodig.  

niets komt vanzelf, of het nu gaat over het onderhoud van 

de velden en organisatie in de kantine of begeleiding en  

training van teams. We hebben op alle gebied heel veel hulp 

nodig om onze club met bijna 1400 leden te laten draaien. vanuit 

het Algemeen bestuur en het Jeugd bestuur doen we dan ook een 

dringend beroep op eenieder die nog wat tijd en energie kan en wil 

investeren bij HvCH om zich te melden bij een bestuurslid. ook vanuit de 

besturen blijven we zoeken naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen.

om met het mindere nieuws te beginnen, dan hebben we dat tenminste  

gehad; de nog niet gestarte nieuwbouw. de verwachting bij de vorige  

uitgave van blauw gras was toch wel in de zomerstop een begin te kunnen 

maken. Helaas is dat, tot ieders teleurstelling, niet gelukt. bepaalde stappen  

in de voorbereiding en ook alsnog aangebrachte aanpassingen/verbete-

ringen zorgen voor vertraging. Zodra er over de planning meer bekend is 

zullen we hierover berichten, liefst natuurlijk zo snel als mogelijk.

Aangezien we als vereniging in beweging blijven en moeten blijven, zijn 

er ook in dit seizoen weer een aantal goede nieuwe initiatieven opgestart. 

Zo hebben we de mogelijkheid om meer mini’s (5 jarigen) te kunnen laten 

voetballen uitgebreid naar zo’n 32 en dat aantal werd al meteen bereikt!  

Fijn dat we daar een zeer enthousiaste groep begeleiding bij hebben die 

dat mogelijk maakt. naast deze jongste leden is een verrassend mooi begin  

gemaakt met het fenomeen Walking Football/old Stars bij onze club.  

ook voor deze doelgroep hebben zich gelukkig al enkele enthousiaste  

vrijwilligers gemeld in de begeleiding. Heeschenaren die interesse hebben 

zijn uiteraard nog van harte welkom om kennis te maken met dit onderdeel 

van de voetbalsport voor de leeftijd 60+, waarbij bewegen en het sociale  

contact de voornaamste ingrediënten zijn. We willen hier als club heel 

graag een succes van maken! 

voor het eerst is er bij onze club, bij aanvang van het nieuwe seizoen,  

een fraaie HvCH Presentatiegids verspreid in Heesch. daarop hebben  

we veel positieve reacties mogen ontvangen. ook hier de credits voor  

het redactieteam.

vrouwen/meisjesvoetbal bij HvCH wordt steeds meer een succes.  

Het bestuursbeleid, enkele jaren geleden ingezet, blijkt duidelijk vruchten  

af te werpen. Het eerste vrouwenteam speelt inmiddels sterk mee in de 

tweede klasse en bij de senioren hebben we nu vier vrouwenteams in  

de competitie en daarbij ook nog een 30+ team.

Alle leden, sponsoren, supporters en vrijwilligers een fijn verloop van het 

seizoen toegewenst! 

chris Ploegmakers

voorzitter HvCH

MARCELBONTE.NL

beelden
vertellen

het
verhaal



Afgelopen seizoen heeft de g1 van HvCH een prachtige 

prestatie geleverd. Zij zijn namelijk kampioen geworden.  

de kampioenswedstrijd liep voorspoedig en al snel stond 

HvCH een aantal doelpunten voor. om de tegenstanders 

uit Heijen ook een sportieve wedstrijd te gunnen, liet de  

keeper van HvCH expres één doelpunt door. en toen kwam 

het fluitsignaal! de wedstrijd eindigde met 6-1 en HvCH g1 

was de grote winnaar! eenmaal kampioen kreeg het g-team 

kampioensshirtjes, gesponsord door bertie van den berg. 

daar willen we bertie voor bedanken.

vervolgens gingen de spelers snel de kantine in, want er 

moest immers een feestje gevierd worden. de kampioenen 

keken in eerste instantie de kat uit de boom, maar toen het 

lied ‘We are the champions’ aangezet werd barstte het feest 

los. Het was een groots onthaal en ze mochten zelfs op de 

tafels staan. met een frietje en wat drinken namens HvCH 

werd het feest doorgezet. 

nieuw seizoen, nieuwe kansen
de g1 van HvCH is dit najaar een klasse hoger gezet. In de  

tweede klasse krijgen ze moeilijkere tegenstanders en  

hebben ze al twee wedstrijden verloren en één gewonnen 

(op het moment van schrijven, red.). Het g-team voetbalt op 

zaterdag twee keer 30 minuten met 7 tegen 7 personen op 

een half veld. Aan het eind van elke wedstrijd worden er nog 

penalty’s genomen. dat doen ze met veel plezier. 

de g1 wil alle vrijwilligers enorm bedanken. In het bijzonder  

Susan en ronnie voor hun fantastische inzet als leiders!  

en wij als club wensen de g1 veel succes in het seizoen 

2016-2017.
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HvCH vóór 1932
HvCH is officieel opgericht in 1932 door  

kapelaan brockx, P.v.d Akker, A. v.d Akker,  

b. nelissen en A. Jansen. echter ook vóór 

1932 werd er al volop gevoetbald in Heesch. 

Het bewijs hiervoor werd geleverd door 

een document uit 1909 dat men gevonden 

heeft en waarin gemeld wordt dat het  

college van burgemeester en wethouders 

via een raadsbesluit een subsidie van 25 

gulden heeft toegekend aan de Heesche 

voetbalclub. dit betekent dat er al rond 

de vorige eeuwwisseling sprake was van  

voetbal in Heesch. 

terug in de tijd...

H.v.C. 
hvch

H.v.C. wordt HvCH. omdat er bij de knvb meerdere verenigingen actief waren onder de 

naam H.v.C. werd op verzoek van de knvb de naam definitief gewijzigd in HvCH. onze 

club speelde 10 jaar in de vierde klasse van de knvb maar degradeerde daarna naar de 

eerste klasse van de noord-brabantse voetbalbond. Het verblijf in de eerste klasse zou 

10 jaar duren. Pas in 1967, inmiddels spelend op huidig sportpark de braaken, wist HvCH 

opnieuw te promoveren naar de vierde klasse. Lager dan de vierde klasse is vanaf 1967 

niet meer gespeeld. 

In deze ‘Terug in de Tijd’ gaan we terug naar de roots 
van onze voetbalclub: hoe is HvCH ontstaan en hoe 

heeft het zich ontwikkeld? We maken hiervoor 
dankbaar gebruik van de jubileumedities die 

door de jaren heen zijn gemaakt. dus wil je 
graag meer weten? Pak dan bijvoorbeeld 

het jubileumboek ’75 jaar balgevoel in 
Heesch’ er eens bij. 

de oorlogsjaren
de eerste wedstrijd na de oprichting was 

tegen escharen en deze werd op 10 sep-

tember 1932 met 4-2 gewonnen. Het toen 

nog hetende H.v.C. speelde tot 1938 in de 

eerste klasse van de brabantse voetbal-

bond. In 1938 was het kampioenschap een 

feit, tot vreugde van heel Heesch. 

Tijdens de oorlogsjaren was er weinig  

animo om te voetballen. op initiatief van 

de plaatselijke broeders werd er in 1943 

toch weer gestart. na de oorlog werd H.v.C.  

ingedeeld in de eerste klasse maasbuurt 

en werd een terrein achter de kerk in ge-

bruik genomen. om de clubkas te spekken 

werden er vanaf 1945 ook toneeluitvoe-

ringen verzorgd door H.v.C. Uit wedstrijd-

formulieren blijkt dat H.v.C. soms een heel 

seizoen in de kleuren rood-wit voetbalde. 

de kleuren blauw-wit zien we in sommige 

jaren eerder echter ook al terug. 

Staand van links naar rechts: L. Hermes, Th. Van Kaathoven, P. van Lee, 
dr. A. Janssen (penningmeester), J. Verhoeven, W. Vollenberg. 
Zittend van links naar rechts: Secretaris L. Buters, voorzitter N. Nelissen, 
geestelijk adviseur kapelaan J. Spierings, broeder Henricus. 
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langs de lijn met...

Geschreven door: 
Rudo Romijnders

Willy is intussen gepensioneerd, na jaren bij de 

Pnem, het huidige essent, gewerkt te hebben. bij 

de jeugdafdeling kent men Willy als hoofdleider 

die op de zaterdagmiddagen gastheer is 

namens HvCH voor de tegenstanders en de 

scheidsrechters. dat doet Willy nu al weer een 

jaar of achttien. Het lijkt Willy ook of dat zijn 

functie op de zaterdagmiddag wat rustiger is 

geworden. er is minder hectiek, meer aandacht 

voor fair play en de toegenomen automatisering 

neemt wat werk uit handen. eerst werd Willy 

vaak gebeld en moest hij zelf veel bellen om de 

uitslagen van de jeugd te verzamelen. nu staat 

dat direct na de wedstrijd op Sportlink. Willy 

dacht eerder dat hij hoofdleider zou blijven 

tot zijn zeventigste. die barrière is intussen 

doorbroken, maar Willy vindt het veel te leuk 

op de zaterdagmiddagen, dus dat blijft hij nog 

even doen. na een eerdere bypassoperatie is 

Willy nu ook fit. dat is belangrijk om een hobby 

lang vol te kunnen houden.

nu volgt Willy de wedstrijd HvCH – brabantia. 

een wedstrijd die dik een half uur te laat begint 

en HvCH heeft in de eerste twintig minuten drie 

bijzonder goede kansen gehad en laten liggen. 

ondanks dat Willy’s eigen voetbalcarrière maar 

kort duurde, zo tijdens de basisschoolperiode, 

zat het voetbal er van thuis uit wel in. vader van 

bakel is oud-bestuurslid en -erelid van HvCH. 

Willy en Joke hebben een dochter Helen, maar 

die heeft niet gevoetbald. de kleinzoon Jan 

voetbalt wel in Herwijnen en de kleindochter 

Sara heeft voorlopig nog ander hobby’s. met 

HvCH wil het deze middag niet zo goed luk-

ken. brabantia is eerst op voorsprong gekomen, 

dat heeft HvCH weer recht getrokken en beide 

teams hebben een strafschop gemist.

Willy analyseert de wedstrijd nog even. een 

goede eerste helft met mooie kansen en een 

matig tweede bedrijf. maar over het geheel is 

Willy zeer tevreden over HvCH en met name 

het afgelopen seizoen was een aardigheid om 

naar te kijken.

Willy van Bakel
LAngS de LIJn meT...

ook op de zondag hebben we trouwe supporters langs de lijnen. 
Zo ook Willy van bakel, die vaak met zijn broers Jan en Cor en 
vriend Jan verstegen, de verrichtingen van HvCH 1 nauwgezet 
volgt. dat kwartet weet het dan trouwens ook met de nodige 
kwinkslagen te vertellen langs de lijn. of je er op voetbalgebied 
wijzer van wordt is zeer de vraag, maar het is wel altijd gezellig.

Kruishoekstraat 19b - 5384 TK Heesch

T 0412-633555 - E info@rogeco.nl

I www.rogeco.nl



Geschreven door: 
Rudo Romijnders

er zijn deze ochtend twaalf thuiswedstrijden en 

dat is een normale ochtend. Als eerste inspec-

teert Tonnie de kleedlokalen, want aangezien de 

eerste wedstrijden om 9.00 uur starten, komen 

de teams zo binnengedruppeld. daarna moeten 

er vijf vlaggen gehangen worden en die van de 

hoofdsponsor en jeugdsponsor moeten naast  

elkaar. er is echter zo weinig wind dat de sport-

parkbezoekers niet kunnen onderscheiden wat 

welke vlag is. daarna komt de scorekaart voor de 

F- en e-teams te voorschijn. dat moet nu eigenlijk  

Jo9 en Jo11 zijn. Als laatste worden de pc’s  

gestart en ingelogd. daarbij valt op dat Tonnie 

stijf links is. de muis moet voor even verhuizen. 

Alleen schrijven gaat met rechts, maar voor de 

rest alles met links. enfin, het wedstrijdsecretari-

aat is er helemaal klaar voor.

de leider van maaskantse boys komt binnen.  

Zij zijn de tenues vergeten, of HvCH kan helpen? 

HvCH heeft echter alleen maar shirts dus de  

bezoekers moeten zelf zorgen voor de oplossing. 

Jan Schuurmans meldt zich. Hij zal vandaag weer 

enkele jonge scheidsrechters begeleiden. er 

melden zich na elkaar drie scouts bij Tonnie. Het 

gaat om de clubs FC den bosch, vitesse en PSv.

Francien komt bij Tonnie de sleutel halen. Zij 

heeft stapels bekers bij voor de ranja voor de 

teams onder 9 en onder 11. ook mayo romme 

sluit aan. Hij komt vandaag helpen omdat Joke 

vonk een weekendje weg is.

Tonnie is al 46 jaar lid van HvCH en heeft tot zijn 

48e zelf gevoetbald. Zijn positie was linksachter 

en hij voetbalde jarenlang samen met Harrie van 

griensven, martien Arts en Piet goossens. Toen 

Tonnie bij de senioren ging voetballen werd hij 

samen met Piet Fransen leider bij de e2. Het 

jaar daarop begon Tonnie als hoofdleider bij de 

jeugd. naast de functie van hoofdleider zit Tonnie  

nog in de toernooicommissie en is hij daardoor 

betrokken bij twee toernooien ter afsluiting van 

het seizoen. Tonnie was voordien ook jarenlang, 

samen met Frans van Zeeland, betrokken bij het 

zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd tussen kerst 

en nieuw. Tonnie is dan de stille kracht die zorgt 

dat de administratie op orde is en die weet hoe 

de reglementen uitgelegd moeten worden.  

momenteel kunnen spelers en leiders het  

programma van hun team eenvoudigweg van 

internet plukken. Zo’n tien jaar geleden was dat 

nog niet het geval en verstrekte de knvb speel-

schema’s en speeldata. daaruit wist Tonnie dan 

weer feillos een programma te destilleren.

nu op deze zaterdag is er weer werk aan de  

winkel. een HvCH-team is de pasjes kwijt.  

“Zoeken dan, want anders kun je niet spelen!”  

Is het advies van Tonnie. er komt een leider binnen  

die nog niet met het digitaal wedstrijdformulier  

heeft gewerkt. Tonnie wijst hem de weg in het 

verwijderen van de spelers, passen akkoord  

geven en de aanvoerder akkoord laten verklaren. 

een scheidsrechter komt binnen en vraagt om 

vlaggen en ballen. de teams hebben zelf ballen 

en de scheids krijgt de vlaggen mee. vervolgens 

komt scheidsrechter Theo de kleijn binnen, die 

is 68 jaar en beleeft nog steeds plezier aan het  

fluiten. Hij wordt voorzien van een goede kop  

koffie en hij geeft al even aan wanneer hij zijn  

assistenten wil spreken.

Tonnie werkt al 36 jaar bij brabant Water in  

den bosch. dat ligt net achter het station en dat is 

fijn voor Tonnie, want in de winter gaat hij met de 

bus naar het werk en in de zomer met de scooter. 

Tonnie werkt op de afdeling inkoop en is belast  

met de administratie daarvan. geen wonder  

dat hij bij HvCH ook altijd de zaken goed op  

orde heeft.

Fank gloudemans komt de zaak versterken en 

Tonnie vraagt of Frank even naar maaskantse 

boys kan bellen, want die hebben nu hier een 

bal laten liggen. Het is bijna half twaalf en alles 

is onder controle. Francien en mayo ronden hun 

werkzaamheden af. Tieni Lagarde meldt zich al 

1
  

ontsluiten 2
  

vlaggen hangen

4
  

pc’s opstarten3
  

kleedlokalen Controleren

5
  

tegenstanders en scheidsrechters ontvangen

6
 
 scouts naar de juiste velden dirigeren

7
 
  assisteren bij en controleren van de digitalewedstrijdformulieren

8
 
  rond 13.00 uur een frietje of Broodje eten

schema van de dag:

Zoeken dan, 
want anders kun 

je niet spelen!
“

”

al jarenlang op de zaterdagen als eerste op het sportpark, dat is hoofdleider tonnie de Jong. niet voor niets 

het afgelopen jaar bij HVCH verkozen tot Verenigingsman. Tonnie is namelijk al 38 jaar hoofdleider en dat  

betekent dat generaties binnen de jeugd deze betrouwbare vrijwilliger kennen.

Het is nog griebelgrauw als Tonnie thuis op de fiets vertrekt naar HvCH. Hij moet 

ook voortmaken, want het is vandaag de aftrap van de grote Clubactie. Zijn map 

zit onder elastieken en op de Schoonstraat moet nog even een stop worden  

gemaakt. Tonnie ontsluit hier alvast de hekken. en ja, de haast was niet voor niets. 

Het is nog geen acht uur en grace en Toon romijnders staan al bij de ingang te 

wachten. grace neemt de organisatie voor de grote Clubactie voor haar rekening. 

Tonnie ontsluit snel de accommodatie en begint met zijn werkzaamheden.

voor de middagploeg. Hij is er vroeg bij. enige tijd 

later melden ook Jan Habraken en Theo romme 

zich. dat is het sein voor Tonnie om zich op te  

maken voor de lunch.

even later zit Tonnie te genieten van zijn broodje. 

de taak van deze HvCH-kanjer zit er voor deze 

zaterdag weer op. voor het weekend is het echter 

nog niet gedaan. morgen bemant Tonnie weer de 

kassa voor de thuiswedstrijd van HvCH 1. ’t Zand 

uit Tilburg komt op bezoek. en ja, als HvCH niet 

thuis moet, dan gaat Tonnie natuurlijk als trouwe 

supporter mee naar de uitwedstrijd.

blauw gras | NOVEMBER 2016 1514 blauw gras | NOVEMBER 2016

de dag van...

tonnie de jong
de dAg vAn…
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UW
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Bij NobraCars Uden ontmoeten we steeds nieuwe mensen die voorheen nooit aan BMW dachten. Bijvoorbeeld met de BMW 
X1, een compacte premium gezinsauto met de looks van een volwaardige SUV. Loop eens binnen en laat u verrassen door de 
ruimte die deze auto biedt. Met NobraCars Uden maakt u een verstandige keuze, onze medewerkers staan altijd persoonlijk voor 
u klaar; 24/7! Alles onder één dak en met trots de beste service, bij u om de hoek.

Ons enthousiaste en
professionele team,
staat altijd voor u klaar.

WWW.NOBRACARSUDEN.NL

SAMEN KIEZEN ZE VOOR,
NOBRACARS UDEN

BMW X1

NobraCars Uden  Hoevenseweg 22 • 5403 PA Uden • 0413 - 33 49 77 • verkoop@nobracarsuden.nl • www.nobracarsuden.nl
Het gemiddelde verbruik bedraagt tussen de 3,9 tot 6,6 l/100 km, de gemiddelde CO2 emissie bedraagt tussen de 104 tot 152 g/km.



loopbaan: › › › › › ›hvCh
Jeugd

1992-2004

Quinnipiac  
university 

(usa)
2004-2005

florida state 
university 

(usa)
2005-2007

willem ||

2008-2010

tyreso ff

2010-2013

fC rosengård

2013-2015

fC twente

2016

2004-2016

oranje
International

Wonen in 
het buitenland is 
soms wel lastig
“

”

Geschreven door: 
Emmy Wijnen
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van HvCH naar Bvo, in GeSprek Met kirSten van de ven

WIe STeLT dAT 
vroUWenvoeTbAL 
nIeTS voorSTeLT, 
toont GeBrek 
aan inZicht”

Bij HVCH spelen en speelden al  
vele talentvolle voetballers.  
Tot dusverre heeft de club één 
international voortgebracht: Kirsten 
van de Ven. Tot en met de A1 speelde 
zij bij HVCH, tussen de jongens. 
Daarna maakte ze de stap naar het 
(internationale) vrouwenvoetbal.  
Onlangs zette ze, na het lands
kampioenschap met FC Twente, een 
punt achter haar loopbaan. Tijd voor 
een interview met Blauw Gras. 

wat zijn je toekomstplannen?

dat weet ik nog niet. Ik neem nu een periode 

de tijd om me daarop te beraden. Ik twijfel nog 

tussen een loopbaan in de sport of psychologie 

(kirsten heeft een master arbeids- en 

organisatiepsychologie, red.) of een combinatie 

daarvan. Wel word ik binnenkort al ambassadeur 

van een paar mooie initiatieven.

Je bent gestart met voetballen bij hvch. wat 

zijn je herinneringen aan de club?

Ik heb van de F-jes tot en met de A-jeugd 

bij HvCH gespeeld, dus veel herinneringen 

aan de club. HvCH blijft toch mijn kluppie! 

Ik heb er een erg toffe tijd gehad en vooral 

goede herinneringen aan de gezelligheid in de 

kantine. verder heb ik ook goede herinneringen 

aan trainers uit die tijd, onder andere mario 

oliemeulen, Peter dappers, Appie (Hendrix, red.) 

en John Willems. met sommigen heb ik nog wel 

eens contact. 

volg je hvch nog?

Ik krijg via mijn vader regelmatig mee wat 

er speelt bij HvCH. natuurlijk weet ik van de 

nieuwbouwplannen en ik weet ook dat vrouwen 

1 vorig seizoen kampioen is geworden en dus 

gepromoveerd is. dat is heel mooi. 

wie was indertijd je grote voorbeeld?

Ik heb niet echt idolen, nooit gehad ook. Ik 

was meer geïnteresseerd in profvoetbal in het 

algemeen. maar ik was wel gecharmeerd van 

edgar davids. Waarom? misschien door zijn spel 

of zijn flashy bril. Later werd dat marta (marta 

vieira da Silva, braziliaans international en vijf 

maal benoemd tot voetballer van het Jaar, red.). 

Zij was één van de eerste populaire vrouwelijke 

voetballers. Toen ze bekend werd was ik 18 jaar 

en speelde ik in de A1 bij HvCH. Zij was toen wel 

een voorbeeld voor mij. Het is dan ook erg leuk 

dat ik later bij Tyreso FF en FC rosengård met 

haar samen heb mogen voetballen. 

Wat was je grootste opoffering voor een 

profcarrière en wat heeft het je gebracht? 

Het voelt niet zo alsof ik grote opofferingen heb 

moeten doen. Het is me altijd gelukt om voetbal 

met de rest van mijn leven te combineren. 

Wonen in het buitenland is soms wel lastig. Je 

familie en sociale leven zijn ver weg. Zo miste 

ik onlangs nog de veertigjarige bruiloft van 

mijn ouders. maar voetbal heeft me veel meer 

gebracht dan gekost. Ik heb nieuwe mensen 

en culturen ontmoet. Profvoetballer kunnen 

zijn. een internationale familie opgebouwd met 

mensen die ik anders nooit had ontmoet. 

wat was het mooiste moment uit je loopbaan?

dat is een moeilijke keuze, want het is iedere keer 

weer een mooi gevoel als je de bal lekker raakt. 

maar mijn doelpunten op het Wk in Canada en 

het maken van de eerste goal voor nederland 

op het ek in Finland springen er wel uit.

welke prijs of prijzen had je nog willen winnen?

Alles wat ik niet gewonnen heb, zoals de 

Champions League. een topsporter wil altijd 

meer en beter. dat is ook de instelling waarmee 

je de top haalt. maar ik kijk nu ook naar wat ik 

wél heb. en dat is meer dan ik als klein meisje 

had kunnen dromen. Toen waren er voor 

voetballende vrouwen niet veel opties. mijn 

droom om profvoetballer te worden was toen 

nog niet eens mogelijk. Wat dat betreft heb ik 

mijn dromen overtroffen.

wat is je wens voor het meisjes- en 

vrouwenvoetbal?

met het meisjes- en vrouwenvoetbal in 

nederland gaat het de goede kant op. Ik hoop 

dat het zich zo blijft ontwikkelen. ook bij HvCH 

is er op dit gebied veel verbeterd. Toen ik in de 

jeugdelftallen bij de jongens speelde moest 

ik me ieder jaar weer driedubbel bewijzen. 

“kirsten”, werd er toen tegen me gezegd, “in de d 

kun je nog wel met de jongens mee, maar de C is 

toch wel weer wat anders.” Wat mij betreft kijken 

trainers naar de kwaliteiten van spelers en niet 

naar of het toevallig een jongen of een meisje is. 

Twintig jaar geleden werd er gezegd: 

vrouwenvoetbal, daar kijkt niemand naar. 

naar de finale van het Wk vrouwenvoetbal in 

Canada keken vorig jaar wereldwijd 750 miljoen 

mensen. Wie nu stelt dat vrouwenvoetbal 

niks voorstelt, toont gebrek aan inzicht. vaak 

hebben deze mensen geen goed beeld van 

waar het vrouwenvoetbal staat en hoe zo’n 

ontwikkelingsproces verloopt. Helaas zijn er 

nog steeds mensen op bepalende posities 

binnen clubs en media die deze mening zijn 

toegedaan. dat vind ik kwalijk, want door hun 

invloedrijke positie durven anderen niks meer te 

zeggen. Het zijn vaak maar kleine opmerkingen, 

maar allemaal bij elkaar raken ze voetballende 

vrouwen toch, mij ook. 

In Zweden zijn de voorwaarden voor 

voetballende vrouwen en mannen gelijk. daaruit 

blijkt ook dat dit resultaat oplevert. Zweden 

behoort tot de beste landen ter wereld in het 

vrouwenvoetbal. In Zweden zijn ze sowieso veel 

meer bezig met gelijke rechten voor mannen en 

vrouwen. nu voert er bijvoorbeeld een discussie 

over het verschil in interviewvragen aan 

mannelijke en vrouwelijke sporters. In nederland 

is dit anders. Het verschil in benadering tussen 

mannelijke en vrouwelijke sporters, ook buiten 

het voetbal, wordt hier als normaler beschouwd. 

ook door vrouwen. Het is onderdeel van onze 

cultuur en aanpassing daarvan vergt tijd en 

bewustwording.

tot slot: op welke voetbalster moeten we 

wat jou betreft de komende 

tijd gaan letten?

dan zeg ik Lieke martens, zij 

heeft de potentie om tot de 

wereldtop te gaan behoren. 

of eigenlijk doet ze dat al. 

waarom ben je gestopt met professioneel voetbal?

die beslissing is het gevolg van een samenloop van 

omstandigheden. Ik heb meerdere keren ernstige 

hoofdblessures gehad. Artsen raadden het mij aan om 

aan stoppen te gaan denken, maar ik wilde persé het 

Wk in Canada nog meemaken dus ik ging door. Toen ik 

vorig seizoen bij FC Twente ging voetballen realiseerde 

ik mij dat ik al bij veel goede clubs heb mogen spelen en 

veel prijzen heb mogen winnen. eigenlijk had ik al mijn 

dromen waargemaakt. er kwam steeds meer ruimte voor 

andere toekomstplannen. Zo ben ik tot mijn beslissing 

om te stoppen gekomen. 

EK 2013
Duitsland - Nederland

“
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Beachsoccer

Bomenparkloop

heesch Presenteert

heerlijk heeschlef festival

lef festival

Bomenparkloop

heerlijk heesch

hvch’ers gespot
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vacatures

WIJ komen  
handen Te korT
Onze club draait op de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers  
verdienen alle aandacht, want zonder hen heeft onze vereniging  
geen bestaansrecht. Op deze pagina staan vacatures die bij  
onze club openstaan. Andere vacatures vind je op de site. 

heb je interesse? Neem dan contact op met bestuurslid vrijwilligers 
Joep Vonk via vrijwilligers@hvch.nl of 0412-480758. Of laat je gegevens 
achter bij Joep, ook als je op korte termijn nog niet beschikbaar bent. 
En wie weet draag jij binnenkort bij aan onze prachtige club!

vacatures

Elke uitgave geeft 
striptekenaar G.E.Spot 
zijn visie op de actualiteit.

als materiaalverzorger! voor meer info kun je 

contact opnemen met Willie van buul: 

06-51010899.

Trainingscoördinator JO9

vind jij het leuk om zaken in goede banen 

te leiden voor de allerkleinsten? Wordt dan 

trainings coördinator voor Jo9 (voorheen de 

F-categorie). Je vormt op woensdagmiddag 

het aanspreekpunt voor de aanwezige trainers 

en leiders en zorgt ervoor dat alles aanwezig 

is om de trainingsmiddag voor de jeugd onder  

9 onvergetelijk te maken. Interesse? neem dan 

contact op met Joep vonk via vrijwilligers@

hvch.nl of 0412 480758.

vacatures ingevuld!

Sinds de vorige blauw gras editie zijn er 

een aantal vacatures ingevuld. Zo is er 

een wedstrijd secretaris voor de jeugd 

bijgekomen, hebben we twee nieuwe 

clubscheidsrechters en een trainer voor de 

recreatieve A. daarnaast is er een nieuwe  

evenementencommissie. bedankt allen voor  

jullie bijdrage dusver en succes!

aan het begin en einde van het seizoen.  

en rondom acute problemen op zaterdag.  

Af en toe een wedstrijd bekijken hoort er ook 

bij. meer info? neem dan contact op met  

Henk Ullenbroeck: 0412-456565. 

materiaalverzorger

HvCH blijft dringend op zoek naar iemand die 

de materialen verzorgt die gebruikt worden 

op de trainingsavonden. materiaalverzorging 

blijft één van de kerntaken van HvCH. Het 

gaat om het beheren van de ballenhokken, 

ervoor zorgen dat de ballen gesorteerd, op 

juiste gewicht en spanning zijn, je vormt het 

aanspreekpunt voor de trainende teams en je 

houdt toezicht op de kleedkamers. 

Lijkt het je leuk om ons materiaal in topconditie  

te houden en 1 of 2 avonden de trainende 

teams hierin te helpen? meld je dan aan  

Coördinator JO19 en JO17 recreatieve teams

de coördinator Jo19 en Jo17 voorheen (A 

& b teams) is verantwoordelijk voor alle 

organisatorische zaken van het jeugdvoetbal 

voor zijn betreffende categorie. Je biedt 

ondersteuning door het eerste aanspreekpunt 

te vormen voor leiders, trainers en ouders. 

daarnaast maak je, samen met de begeleiders 

van teams, de indeling. Je helpt mee de 

betrokkenheid te verhogen van spelers, 

ouders en begeleiders en verwijst mensen 

met voetbaltechnische vragen door. om je 

hierbij te ondersteunen organiseert HvCH 

een aantal keren per jaar bijeenkomsten met 

alle jeugdcoördinatoren en leden van de  

technische commissies. 

Wat bieden wij? een uitdagende rol als 

jeugdcoördinator. de te verwachte benodigde 

tijd is ca. 2 uur in de week en accenten liggen 

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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op de bank met...

Geschreven door: 
Jan Joostens

u bent al heel lang betrokken bij hvch, kunt u 

daar iets over vertellen? 

‘vroeger deed ik inderdaad veel meer voor HvCH. 

nu ben ik nog bestuurder van de ‘club van 50’ 

en ik zit ook nog in de vriendenkring. daarnaast 

doe ik nog de administratie van het oud-papier- 

ophalen. de opbrengst daarvan gaat naar de 

jeugd. In het verleden liep ik zelf mee met de  

ophaalwagen. en op dinsdag ben ik nog altijd bij 

de klussengroep.’

‘maar natuurlijk ben ik ook nog steeds een fana-

tiek supporter van de club. Als het even kan ben 

ik bij alle wedstrijden aanwezig. Ik ben al lang met 

pensioen, maar ik moet mijn vrije tijd wel goed 

verdelen, want ik heb kinderen en kleinkinderen 

die allemaal voetballen. een kleinkind voetbalt bij 

HvCH, twee in geffen en nog een in nistelrode.  

en die willen allemaal graag dat ik langs de lijn 

toekijk. drukte en variatie genoeg dus op de  

zaterdagen en de zondagen.’

‘met oude bekenden, zoals Fons van Schijndel 

(ook een oud-voorzitter), carpoolen we voor de 

uitwedstrijden. ook kees den brok rijdt altijd 

mee. meestal vertrekken we pas na één uur, 

dan pas kan kees van het sportpark weg. en dan 

gaan we op pad naar de uitwedstrijd met zijn  

vieren, want de vrouw van Fons is er ook altijd bij.’

‘Wij volgen natuurlijk het wel en wee van de club 

op de voet. en her en der hoor je zo het een en  

ander. op dinsdagochtend, als we met de  

klussengroep bij elkaar zitten, wordt onder het 

genot van een bakje koffie de wedstrijd van het 

afgelopen weekend geëvalueerd. Uiteraard  

komen er ook nog wel andere dingen aan de 

orde. daarnaast doen we op die dinsdag ook 

nog wat nuttig werk, denken we zelf.’

heeft u zelf ook nog gevoetbald? 

‘Ik heb ooit bij HvCH gevoetbald, dat was bij 

de jeugd. Ik heb ook nog een paar keer in de  

A gespeeld, niet als basisspeler, maar als  

invaller en dat is meteen de top geweest in mijn 

voetbal carrière. Ik kon de voetbalsport toen ook 

niet combineren met de school, want dat was  

allemaal avondwerk. Ik was toen wel twee á drie 

avonden per week naar school en we hadden 

thuis ook nog een druk bedrijf, dus moest ik met 

voetballen stoppen. maar wat sport betreft is 

voetbal altijd de passie van mijn leven geweest. 

en de laatste jaren meer als supporter.’

hoeveel leden had hvch toen 

u voorzitter werd? 

‘In 1983 waren er ongeveer 750 leden. maar na 

verloop van tijd kwam er telkens weer een nieuw 

record wat het ledental betreft. daar zijn we toen 

aandacht aan gaan besteden. van Ans den brok 

heb ik begrepen dat het ledental inmiddels de 

1300 is gepasseerd. niet verwonderlijk ook, denk 

ik. onlangs heb ik in het brabants dagblad gele-

zen dat Heesch, of beter de gemeente bernheze, 

nog steeds groeit. dus zal het ledental van HvCH 

ook nog wel blijven stijgen. ook het dames-

voetbal blijft landelijk groeien. dat is bij HvCH 

ook merkbaar. daarmee groeit het ledental nog 

meer. en laatst zag ik bij ‘Heesch Presenteert’ 

dat HvCH het ‘Walking Football ’promoot. dat is  

bedoeld voor 60-plussers om die wat meer  

sociale contacten te bieden en natuurlijk ook  

om ouderen in beweging te houden. een heel 

goed initiatief, vind ik.’

u woont met uw echtgenote doortje in een 

cPo woning, wat is dat precies? 

‘We hebben 48 jaar heel plezierig in de vincent 

van goghstraat gewoond. We hoefden niet persé 

weg, maar op een gegeven moment ga je naden-

ken over hoe het verder moet, want moeders is 

wat slecht ter been. dus vanwege onze leeftijd, 

we zijn beiden 80-plus, wilden we problemen 

voor blijven, niet afwachten, maar iets gaan doen. 

We konden ons toen inschrijven voor een ap-

partement en dat hebben we ook maar gedaan. 

eigenlijk wilden we dat niet echt en toen zijn we 

gaan kijken voor iets anders. Toen werd onze aan-

dacht getrokken door dit CPo project. CPo staat 

voor Collectief Particulier opdrachtgeverschap. 

dus een aantal mensen geven gezamenlijk  

opdracht tot de bouw van, in ons geval, een aantal  

woningen. Waar we ook heel bewust voor  

hebben gekozen is de locatie, namelijk de  

nelson mandelastraat. Je zit hier lekker centraal 

in het dorp, dicht bij alle voorzieningen. en daar 

tref je dan ook andere mensen waarmee je een 

praatje kunt maken. Tot op heden hebben we er 

geen moment spijt van gehad dat we hier terecht  

zijn gekomen.’ 

‘bij de start van dit CPo-project zijn we in zee 

gegaan met SIr 55 uit eindhoven. Zij waren al  

jaren met dit soort projecten bezig en hadden 

ook mensen in dienst die ons zouden kunnen 

begeleiden tijdens het hele proces. maar helaas, 

na een half jaar werd SIr 55 failliet verklaard. 

daar zaten we dan, want we hadden al afspraken 

met ze gemaakt en er ook al wat geld in gestopt. 

de gemeente bernheze is toen bijgesprongen. 

voorwaarde was wel dat het CPo zich moest 

verenigen in een vereniging of stichting. Logisch, 

want de gemeente voelde er niets voor om met 

alle individuele leden van het CPo afzonderlijk 

te moeten overleggen. Wij hebben er toen voor 

gekozen om een stichting op te richten, waarvan 

het bestuur de overlegpartner van de gemeente 

werd. mijn huidige buurman werd de voorzitter 

en ik secretaris. de penningmeester kreeg niet 

veel later een burn-out, zodat ik ook penning-

meester ben geworden.’  

‘maar inmiddels was de crisis gaande en mensen  

begonnen af te haken. Ze waren bang dat ze 

hun huis niet meer zouden kunnen verkopen, 

maar wel al de grond voor de nieuwe woning van  

de gemeente moesten afnemen. Uiteindelijk  

bleven we met zijn drieën over. We hebben toen 

de gemeente voorgesteld het project op de delen  

in 2 fases. Wij dachten dat er dan wel voldoende 

belangstelling voor zou komen om met ons mee 

te doen. Later is dat ook wel gebleken.’ 

‘We hebben de gemeente voorgesteld om  

alvast een gedeelte bouwrijp te maken, om  

zodoende meer belangstelling bij mensen op te 

roepen, maar ook om te laten zien dat het een 

serieus project is. een gemeente ambtenaar  

vertelde me dat daar weinig kans op was, omdat  

er toen nog geen vierkante meter grond was 

verkocht. maar de gemeente heeft daar toch de  

opdracht voor gegeven. ook hoorde je in het dorp 

verhalen dat er nooit iets van terecht zou komen, 

het zou een slagveld worden enz. maar het heeft 

wel gewerkt en meteen was daar de belangstel-

ling voor dit project, waarop we hadden gehoopt. 

Uiteindelijk is het nog een soort loterij geworden 

voor alle mensen die een kavel wilden hebben. ‘

adrie, hartelijk dank 

voor dit interview en we 

hopen u nog vaak te zien 

op sportpark de Braaken.

adrie 
van der pas 
EREVOORZITTER 
VAN HVCH

oP de  
bAnk meT...

Walking Football,  
een goed initiatief.“ ”

Als het even kan ben 
ik bij alle wedstrijden 

aanwezig
“

”
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jeugd

door de late schoolvakanties dit jaar bleek bij 

het begin van de trainingen dat er niet altijd  

een materiaalman beschikbaar was voor de  

uitgifte van ballen en andere trainingsattributen.  

dit is door de jeugdtrainers zelf uitstekend op-

gevangen waarvoor bij deze de complimenten  

namens het jeugdbestuur.

een andere positieve stap is dat de spon-

sorovereenkomst met van munster recyclers 

b.v. als sponsor voor de jeugd weer met een 

jaar verlengd is. dit geeft continuïteit in onze 

jeugdafdeling waarvoor onze dank aan de 

firma van munster.

voor de komende periode staan 

er verschillende zaken voor de 

jeugd op stapel. gelukkig heb-

ben we dit seizoen weer een 

evenementencommissie die 

op volle sterkte zal opere-

ren! Heel positief is dat 

nieuwe vrijwilligers 

zich gemeld hebben, 

die met een frisse 

blik naar de activiteiten 

uit het verleden kun-

nen kijken en wellicht ook 

nieuwe evenementen kun-

nen introduceren. Wij wensen 

hen veel succes en hopen dat ze 

mogen rekenen op ondersteuning 

van anderen wanneer nodig.

de eerste activiteit die dit jaar weer opgepakt 

werd is de spelletjesmiddag voor de Jo9 (F) 

spelers op 26 oktober. verdere activiteiten  

zullen te volgen zijn via de Facebook pagina 

van HvCH en de HvCH website.

tc Jeugdcoördinator 

In de structuur van de vereniging zijn goede 

stappen gemaakt door het aanstellen van 

HvCH 1 speler Willem roefs als TC Jeugd-

coördinator. door de 

coördinatoren van de 

verschillende leeftijds-

groepen was aangege-

ven dat men behoefte 

had aan een persoon 

die een duidelijke lijn uit kan zetten en zorg kan  

dragen voor een goede onderlinge afstemming.  

gezien de opleiding van Willem en het feit dat 

hij zelf als voetballer actief is verwachten wij dat 

we ook hier weer stappen in de goede richting  

kunnen maken.

eind juli stond de HvCH voetbalweek op de agenda waarbij een verjongde crew voor de eerste keer de 

leiding op zich nam. de week is naar volle tevredenheid verlopen waardoor we mogen concluderen dat 

deze crew het helemaal waargemaakt heeft. dit belooft wat voor de toekomst!

positief over de start 
van dit seizoen. 
in gesprek met laurens gloudemans, 
voorzitter Jeugdbestuur hvch

Willem Roefs

Geschreven door: 
Ruud Schobbers

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



team uitgelicht

Ze hebben op jonge leeftijd al een prijzenkast waar de meeste voetballers en voetbalsters 
alleen van kunnen dromen. met twee kampioenschappen en het winnen van de beker zetten 
de meiden van de md1 een unieke prestatie neer. dat zij dit ook nog eens ongeslagen deden 
maakt hun prestatie alleen maar groter. en hoewel het team helaas niet meer compleet is, 
staat deze editie de md1 van 2015-2016 centraal.

sanne vd hurk
bij een keepster gaat het erom dat je er staat 

als het nodig is. Sanne had in het afgelopen  

seizoen niet heel veel keeperswerk te verrichten 

maar ze wist toch van grote waarde te zijn door 

haar reddingen in de bekerfinale.

lieke van nistelrooij
Scoren, daar draait het om. Als middenveldster 

kan Lieke met haar techniek en spelinzicht haar 

medespeelsters, en zichzelf, in staat stellen om 

doelpunten te maken.

noor vd hurk
Is eigenlijk een soort van aanvallende  

verdedigster. noor kan de aanvallen van 

de tegenpartij zodanig verstoren dat de 

tegenstander niet aan aanvallen toekomt. 

Scoort daarbij ook de nodige doelpunten

jill van grunsven
doet alles in het veld op gevoel. niet  

nadenken, je uiterste best doen, duels 

met de tegenstander aangaan en zo gauw 

de mogelijkheid er is, SCHIeTen!. Scoort  

daardoor ook ontzettend veel doelpunten 

emma van hoek
Speelsters die hun tegenstander kunnen  

passeren zijn er niet veel meer. gelukkig voor 

het team is emma zo’n speelster. Ze tovert als 

middenveldster acties tevoorschijn alsof het 

niets is. Zelfs Hans klok is er jaloers op…

els kolff
Snelheid, dat is haar wapen. Het scheelt niet 

veel of de tegenstanders zien alleen een 

blauw-witte flits voorbij schieten. els is daar-

door ongrijpbaar voor iedere tegenstander 

en scoort er daarom vrolijk op los.

marwa farhoui
de leider van het team staat eigenlijk altijd in de 

verdediging. dit geldt dus ook voor marwa. Ze staat 

haar mannetje en ze weet precies wat ze zelf, en 

haar medespeelsters moet laten doen om de over-

winning uit het vuur te slepen

suze vd akker
Zelfs al zou een wedstrijd uit 4 x 45 minuten be-

staan, dan voetbalt ze deze nog onverstoorbaar uit.  

Wisselen is daarom ook niks voor haar. Suze staat 

bekend om haar steekballen en haar afstandsschot 

waarmee ze regelmatig het doel weet te vinden.

loes van hoek
Speelt overal, zolang het maar aan de 

linkerkant van het veld is. kan verder 

ingooien dan dat de meeste speelsters

kunnen schieten.

lieke josemanders
Zonder vleugelverdedigers blijft geen  

enkel team overeind. Lieke schakelt haar 

tegenstander moeiteloos uit. Haar sterkste 

wapen is haar vlammende schot. 

kyra Meijers
Is als centrale verdediger het slot op de 

deur. Ze kan zich door haar uitstekende 

positiespel en spelinzicht zo opstellen 

dat iedere bal veroverd wordt. 

Hoewel zij op de foto ontbre-

ken mogen ook de trainers en 

leiders van het team zeker niet 

vergeten worden. 

volgens menig supporter is  

het succes van de md1 voor  

een groot gedeelte toe te 

schrijven aan Lynn van grinsven  

en babette verstegen. Zij zorg-

den er als trainsters voor dat 

de speelsters iedere week  

beter werden en een nóg hoger  

niveau wisten te bereiken. 

daarnaast gaan de credits ook 

uit naar edwin Josemanders, 

rick vd Hurk en erik van Hoek 

die voor een optimale begelei-

ding hebben gezorgd tijdens 

en rondom de wedstrijden. 

Geschreven door: 
Sander Megens
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buitenlandse  
stage bij 
FC rosengård

walking football

eduard Ploegmakers,  
Jo van den helm en Jouke vos 
zijn de grote promotors van  
walking football, een nieuw 
onderdeel van hvch. wat is 
dat, walking football? 

Walking Football is gewoon wandelend voetbal.  

de voetballers spelen op wandeltempo tegen 

elkaar, op een kwart veld, met twee teams  

van zeven spelers. de doelgroep voor Walking  

Football is 60+.

hoe zijn ze er bij hvch toe gekomen om  

walking football (wf) te promoten? 

eduard: “Jouke vos, speler van de selectie en  

fysiotherapeut, kwam met het idee. Hoe het plan 

voor HvCH precies ontstaan is weet ik niet meer. 

mijn broer Chris (voorzitter HvCH) vroeg op een 

gegeven moment of het iets voor mij zou kun-

nen zijn om het mee op te zetten. Jouke vos zou 

ook mee doen. en toen heb ik ook Jo gevraagd. 

We hebben er allebei de goede leeftijd voor. ” 

Jo: “ik heb altijd actief gevoetbald en tot het  

afgelopen seizoen ook getraind. 

Inmiddels ben ik 65 en wil ik actief bezig blijven  

met voetbal, misschien wel met een stapje  

terug. Walking Football (WF) leek me wel wat.” 

eduard: “op een gegeven moment hoorden 

we dat er een demonstratietraining WF werd  

gegeven door FC oss bij margriet, ergens in 

mei van dit jaar. We zijn gaan kijken en waren er  

positief over. Toen zijn we het dus wat meer 

gaan uitwerken, om het zodoende ook bij HvCH 

voor elkaar te krijgen.”

waar is walking football ontstaan? 

“Het is van oorsprong een engelse vondst.  

In 2013 is het in nederland geïntroduceerd bij 

een aantal betaalde voetbal organisaties als 

de ‘oldstars’. bij clubs zoals PSv, Cambuur,  

Heerenveen, Heracles en er zullen er nog wel 

een paar meer zijn, hebben ze inmiddels derge-

lijke teams. niet veel later zijn er amateurclubs 

gekomen die dit ook hebben geïntroduceerd. 

FC oss is daar een voorbeeld van, maar in  

de regio zijn er inmiddels meer voetbalvereni-

gingen die WF hebben geïntroduceerd.

Op 16 sept. jl. hebben jullie een demonstratie 

bij hvch georganiseerd. hoe is dat verlopen? 

eduard: “dat was een leuke bijeenkomst en, het 

belangrijkste, we hadden een goede opkomst. 

de WF oldstars van FC oss waren hier met een 

man of 23.”

Jo: “Ik zag weer een aantal bekenden uit mijn 

voetbaltijd, die ik lang niet meer had gezien en 

dat was erg leuk. Aan je fysieke conditie werken  

is natuurlijk een doel van Walking Football.  

maar ook sociale contacten opdoen is belang-

rijk, of weer contacten vernieuwen. een leuke 

bijkomstigheid was dat er ook een goede sfeer 

ontstaat, doordat veel mensen elkaar al kenden. 

In de kantine van HvCH is een uitleg gegeven 

voor belangstellenden. daarna volgde een  

demonstratietraining van ongeveer een uur.  

een aantal (oudere) mensen van HvCH (wij 

ook) hebben daar ook aan meegedaan. Het 

weer was die vrijdag geweldig en al met al was 

het een heel geslaagde ochtend. er was ook  

iemand uit nistelrode, die nu bij Philips aan WF 

doet, samen met zijn vrouw. Hij vroeg of het bij 

HvCH ook mogelijk is dat vrouwen meedoen. 

natuurlijk, iedereen is van harte welkom!”

Iris en marouschka: “We zijn  

één week in Zweden geweest  

en hebben in die week 

een competitiewedstrijd 

en een Champions 

League wedstrijd 

van FC rosengård 

meegemaakt. Het 

was erg leuk en 

leerzaam. er komt veel 

meer kijken bij de orga-

nisatie van de wedstrijden 

dan wij dachten. Zo hebben 

we een vergadering bijge-

woond van de UeFA en de voet-

balclub waarin de organisatie van 

de Champions League wedstrijd tot in 

detail werd doorgesproken: beveiliging, 

pers, kleuren van de tenue’s en nog veel 

meer. er zit een hele organisatie achter! Wij 

hebben vooral meegekeken en meegeholpen 

met klaarleggen en opruimen. We hebben bij-

voorbeeld de persconferenties en beide wedstrij-

den gezien en mochten in de vIP lounge komen.”

marouschka en Iris geven aan 

dat ze het erg leuk maar ook erg 

koud hebben gehad. Het kan in 

Zweden in de winter natuurlijk 

erg koud worden en daarom heeft de Zweedse 

competitie een ander verloop dan de nederland-

se. Toen de meiden in Zweden waren werd de 

kampioenswedstrijd gespeeld. In november is het 

seizoen afgelopen en pas in april begint het nieu-

we seizoen weer. de meiden geven aan dat ze 

graag nog eens terug gaan maar dan in de zomer!

Iris en marouschka: “vooral technisch was het 

voetbal van hoog niveau. de Zweedse competitie  

hoort tot de beste van de wereld en dat kun je 

ook zien. Speelsters van Zweedse clubs krijgen 

genoeg betaald om van te leven. dit lijkt ons een 

ideale baan: veel voetballen en veel vrije tijd. Het 

stadion was niet groot of erg luxe maar wel erg 

mooi. We hebben een aantal Zweedse speel-

sters gesproken en Lieke martens. Zij speelt in 

het nederlands elftal en bij FC rosengård maar 

is momenteel geblesseerd.”

de meiden geven aan dat ze veel geleerd heb-

ben van hun verblijf in Zweden. Ze moesten zich 

zonder ouders redden in een vreemd land en in 

een andere taal dan hun moedertaal. Hun engels 

is verbeterd en ze zijn zelfstandiger geworden. 

Wil je meer lezen over de avonturen van marous-

chka en Iris? Ze hebben een blog bijgehouden: 

www.irisgloudemans.waarbenjij.nu 

www.marouschkavanmunster.waarbenjij.nu.

Iris gloudemans en marouschka van munster voetballen samen in vrouwen 1 en volgen ook samen 

tweetalig vWo op het maaslandcollege in oss. Ze moesten ieder 25 uur een internationale stage 

doen bij een organisatie waar de voertaal engels is. marouschka en Iris hebben een week stage 

gelopen bij FC rosengård in Zweden. dit is een professionele voetbalclub uit malmö met een 

vrouwenteam dat uitkomt in de hoogste regionen van het vrouwenvoetbal.

WalkinG footBall
EEN INTERVIEw mET EduARd PlOEGmAkERS 
EN JO VAN dEN HElm

en hoe zit het met de belangstelling voor  

walking football bij hvch? 

eduard: “We hadden van tevoren al wat mensen 

benaderd. er waren een aantal personen die niet 

konden of op vakantie waren. maar aan het einde 

van de ochtend hadden we al zestien geïnteres-

seerden op de lijst staan. vorige week zijn we  

gestart met de trainingen en daar waren een 

man of 8.” 

Jo: “maar bij de volgende training zijn er weer 1 

of 2 extra bij. In principe zijn de trainingen om de  

2 weken. maar nu, bij de start, trainen we vier  

vrijdagen achter elkaar. dit heeft een reden. na 

afloop van de eerste serie trainingen wordt er 

een nul meting uitgevoerd met betrekking tot de 

fysieke conditie van de speler. na een seizoen, 

dat 20 weken duurt, wordt er opnieuw een test 

uitgevoerd om de fitheid te meten. een eerste 

onderzoek toont aan dat 55% van de deelnemers  

zich fitter voelt en 85% geeft WF een cijfer 8 of 

hoger (bron knvb). de fitheidstests voor HvCH 

worden uitgevoerd door Jouke vos.”

hoe zit het met de spelregels?

Jo: “de spelregels zijn er op gemaakt dat je zo 

min mogelijk kans loopt op een blessure. de be-

langrijkste voorbeelden daarvan zijn dat je niet 

mag rennen; dus altijd één voet op de grond 

houden. Het maken van een sliding is verboden 

en de bal mag niet hoger komen dan de hoogte 

van de heup. omdat je met twee maal zes spe-

lers op het veld staat, is het speelveld ook veel 

kleiner, ongeveer een kwart van een normaal 

voetbalveld (21 x 42 meter). maar natuurlijk zijn 

er nog wel wat meer spelregels.” 

wil je starten met walking football bij hvch? 

dat kan, ook als je niet in Heesch woont. Je moet 

wel lid zijn of worden van HvCH, want dat is  

gekoppeld aan de verzekering van de knvb. 

Aanmelden voor Walking Football kan door  

middel van een e-mail aan 

oldstarshvch@gmail.com 

of telefonisch op nummer 

06-30811010. 

Geschreven door: 
Jan Joostens

Iris Marouschka
Geschreven door: 

Emmy Wijnen
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dat alles was alleen mogelijk dankzij de steun van de leiders. op een leuke 

en ludieke wijze werden deze na afloop van de laatste competitie wedstrijd 

uitgebreid in het zonnetje gezet door Arno van esch en Alfred Arts. 

onder het genot van een lekker pilsje werden mooie woorden gesproken 

en afscheidscadeaus uitgereikt aan de heren leiders Arno delissen, Jan de 

veer en Jan Schuurmans. Als aandenken ontvingen zij namens de spelers 

en de rustende leden een ‘oorkonde’ en een beker. op deze oorkondes 

waren lovende woorden uitgeschreven, met daarin enkele typerende en 

karakteriserende sterktes van de leiders: 

•  Arno delissen werd hartelijk bedankt voor het behalen van geen  

enkel kampioenschap. daarentegen zorgde hij wel voor een gemotiveerd 

team, dat voor elkaar wilde werken en het zowel binnen als buiten de 

lijnen gezellig met elkaar had.

•  Jan de veer, alias van de vee, werd geroemd om zijn beruchte  

one-liners. eén van de bekendste is toch wel het ‘e.d.-je’ van Fredje.

•  Jan Schuurmans werd geprezen vanwege zijn strakke wisselbeleid.  

Hij was de enigste vlagger (voor zover bekend) die ooit door de scheids-

rechter is weggestuurd. ook Jan’s rapportcijfers na de wedstrijd gaven 

altijd voldoende stof tot napraten in de derde helft.

via deze weg wil ik de leiders, mede namens alle (oud) teamleden, nog-

maals bedanken voor hun tomeloze inzet, enthousiasme en betrokkenheid 

bij het team!

een ex-aanvoerder

Het was zover: het einde van een tijdperk met veel voetbalplezier. bij HvCH 16 stoppen een 
aantal spelers. We hebben jarenlang met veel plezier samen gevoetbald en de wedstrijden 
geëvalueerd onder het genot van ‘een blèdje’ van Hans romme.

afscheid  
van de leiders

Dames & Herenmode

facebook.com/kledingzaakheesch
Volg ons op:

T’dorp 68A

5384 MC Heesch

Tel: 0653657505 

Bekijk onze nieuwe winter collectie!

Graag verwelkom ik u!
Ervaar het gemak, de service  
en deskundigheid van een 
persoonlijke reisadviseuse.  
Wilt u onbezorgd op vakantie, 
neem dan telefonisch contact 
met mij op of stuur een mailtje.

Esmee van Uden - van Leur

persoonlijk reisadvies

DE VOORDELEN VAN EEN 
PERSOONLIJKE REISADVISEUSE:
1  Onbezorgd op vakantie

2  Één vast contactpersoon
3  Transparant en overzichtelijk

4  Persoonlijke aandacht, service en reisadvies
5  Groter aanbod van verschillende touroperators
6   Afspraak wanneer het u schikt,  

ook ’s avonds of in het weekend

7  Prijzen zijn gelijk aan het internet of reisbureau

8  ANVR en SGR garantie

T: 0615895082   E: esmeevanuden@reisesmee.nl

www.reisesmee.nl



Jumbo Wiegmans 
Schoonstraat 8 Heesch

Sabrina,afdelingsverantwoordelijkevleeswaren & Kaas

Henk,
manager slagerij

Heerlijke

sproducten

 

op onze versafdelingenLaat je

 

inspireren!
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hvch nieuws

HvCH start met  
vrouWenvoetBal 30+

stop met 
aanwijZingen,  
begin met 
juichen
“breed jongens, toe nou, breed houden dat veld, 

breeeeed.” gerard Litjes loopt hoofdschuddend 

langs de kant, terwijl zijn team een aanval pro-

beert op te zetten. Hij is trainer van onder 13 uit 

Lendringen. bloedfanatiek. deze week had hij 

weer zo hard getraind op de looplijnen en voor-

zetten, maar die gastjes vertikken het gewoon. 

nu staan ze weer met 2-0 achter.

“Jamie! In godsnaam. Jaa-mieee! kom op. voor 

de goal ermee. nee joh, verdomme.” gerard 

maakt een wegwerpgebaar en fluit op zijn duim 

en wijsvinger. kom maar, ja jij, gebaart de trainer. 

Jamie komt boos aanlopen. “nee Jamie, we heb-

ben die voorzetten niet zo afgesproken. Je luis-

tert gewoon niet. dan is het wisselen.” de stem 

van Litjes dreunt alweer over het veld, als Jamie 

nog een advies uit het publiek krijgt toegebeten: 

“Leer die bal toch eens afspelen jongen, je staat 

niet alleen op het veld.”

nooduitgang

Je zou als kind maar hebben besloten om te gaan 

voetballen in nederland, dan vraag je je toch bin-

nen no time af waar de nooduitgang is? op zoek 

naar een sport waar trainers relaxt hun team obser-

veren en ouders op een normale manier naar een 

jeugdwedstrijd komen kijken en niet, zoals zo vaak 

in het voetbal, een compleet eigen leven leiden. bij 

een club uit het oosten van het land kwam ik zelfs 

borden tegen met een oproep voor de bezoekers 

van jeugdwedstrijden om zich te gedragen:

bedenk u alstublieft… U kijkt hier naar kinderen… 

Het is (maar) een spel… Leiders/trainers zijn vrijwil-

ligers… Scheids- en grensrechters zijn ook men-

sen… dit is niet de eredivisie/Champions League…

winnen is bijzaak

geloof je toch niet? dat we zover in het voet-

bal zijn gekomen dat vaders en moeders uitleg 

krijgen hoe ze naar een jeugdwedstrijd moeten 

kijken. ouders begrijpen kennelijk niet meer dat 

winnen bijzaak is. kinderen leren veel meer door 

hun eigen keuzes te maken en niet constant te 

horen krijgen wat ze moeten doen met de bal. 

ook de meeste trainers in het land behoren zich 

dat veel beter te beseffen. maar ondanks de  

goede bedoelingen, wordt acht op de tien jeugd-

coaches bevangen door de voetbalkanten van 

het trainersvak. Ze leren de kinderen het liefst 

hoe je een bal schiet, een wedstrijd benadert, 

speelplannen maakt, je positie vasthoudt, tac-

kelt, taken netjes uitvoert en voor de winst gaat. 

Het schiet door.

Positief coachen

kinderen leren zichzelf voetballen. regelen het 

onderling. goede trainers zouden zich hoofdza-

kelijk bezig moeten houden met de manier waar-

op je met kinderen omgaat. Hoe je ze positief 

raakt en coacht. Individueel en in de groep. Zodat 

ze opgaan in het spel, plezier maken. diezelfde 

trainer betrekt bovendien de vaders en moeders 

in het proces. Samen zijn ze namelijk verantwoor-

delijk voor de sfeer. en dat stopt voor ouders bij 

het geven van aanwijzingen en begint bij juichen. 

daarom gaat de knvb coaches beter onder-

steunen. vanaf volgend seizoen is er een nieuwe 

lijn trainerscursussen waarin het spelplezier van 

kinderen helemaal voorop staat. eindelijk. gerard 

Litjes heeft alvast een uitnodiging ontvangen.

Jan dirk van der Zee is directeur amateurvoetbal 

knvb. In zijn wekelijkse column bericht 

Jan dirk over alles wat voetbal 

mooi maakt (en soms lastig) en 

geeft hij zijn kijk op het voetbal 

en het verenigingsleven. 

(Bron: kNVB)

‘The golden girls’ worden ze ook wel genoemd, 

de dames van HCvH die na hun 30e nog op 

het veld staan. er is dit seizoen een competitie  

opgestart van tien wedstrijden op de zater-

dagmiddag met tegenstanders uit de buurt.  

24 September jl. speelden ze hun eerste wed-

strijd tegen de vrouwen 30+ van Prinses Irene 

uit nistelrode. dit eindigde helaas in een 5-1  

verlies. verder komen ze in de competitie nog de  

dames van erp, UdI’19, voW en evvC tegen.

de vrouwen zijn oud dames 1 speelsters en  

velen hebben al eerder met elkaar gevoetbald. 

de meesten maken nu hun ‘comeback’. Ze zijn 

een aantal jaar, of zelfs jaren, gestopt met voet-

bal en pakken nu hun carrière weer op. Zo is 

Anita van Leur de langst spelende voetbalster 

van de club. de leeftijden variëren van 30 tot 

50+. José van bakel is de jongste aanwinst. Zij 

is het afgelopen jaar gestopt bij vrouwen 1 en 

direct begonnen bij vrouwen 30+.

naast het voetballen op zaterdag mogen de 

dames ook vrijwillig trainen op woensdagavond. 

dit doen ze samen met vrouwen 3. Helaas is er 

nog geen trainer, dus bij deze ook een oproep! 

Lijkt het je leuk om training te geven van 20.00 

tot 21.30 uur, meld je dan aan bij de technische 

commissie van de dames. Wij wensen HvCH 

vrouwen 30+ heel veel succes en plezier toe!
Geschreven door: 

Yara Vogels



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

HVCH!
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