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Muller Bouw staat bekend als een 
degelijke en duurzame bouwer. 
En daar is iedereen bij het bedrijf 
trots op. Zo geldt voor Muller Bouw 
het principe ‘afspraak is afspraak’, 
dit loopt als de rode draad binnen 
de gehele organisatie.

Het is een belangrijk element voor 
het leveren van de zo gekende 
Muller-kwaliteit: degelijkheid en 
duurzaamheid in materiaal, materieel 
en mensen. Van het eerste initiatief tot 
en met de oplevering.

VOETBALVERENIGING H.V.C.H. EN 
HOOFDSPONSOR MULLER BOUW:

ALTIJD EEN WINNEND TEAM!
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van de voorZiTTer

Het voetbalseizoen 2016-2017 is 

ten einde. Voor onze club een, 

op vele terreinen, behoor-

lijk succesvol seizoen. Zowel 

bij de jeugdafdeling als bij de 

senioren konden verschillende 

teams als kampioen of bekerwin-

naar worden gehuldigd. Extra in het 

oog springend is de bekerwinst District 

Zuid 2 KNVB van HVCH 2 in een span-

nende finale tegen Scharn uit Maastricht. En 

het kampioenschap van JO17-1 na een span-

nende beslissingswedstrijd tegen Blauw Geel’38 

uit Veghel. Ook MO13-1 heeft op 10 juni jl. de beker 

gewonnen. Het kampioenschap van het G-team mag 

er ook weer zijn, in drie seizoenen tijd twee keer kampi-

oen. Evenals de titel voor HVCH 5, na er drie keer dichtbij 

te zijn geweest nu op de platte kar! De vlaggenschepen van 

HVCH, mannen 1 en vrouwen 1, handhaafden zich netjes in 

de 1e klasse respectievelijk 2e klasse, ondanks een moeizame 

periode gedurende het seizoen. We hebben afscheid genomen  

van hoofdtrainer Harry Blokhuis. Hij wordt het komende seizoen 

opgevolgd door Maarten van Vugt, nu hoofdtrainer bij OSS’20.  

Bij de jeugd kon het selectieteam JO19-1 zich helaas niet handhaven  

en is gedegradeerd.

Fijn is te kunnen melden dat onze club er weer enkele gediplomeerde 

scheidsrechters bij heeft. Mannen, proficiat en veel plezier met het fluiten 

van de wedstrijden. 

Gedurende het voorbije seizoen hebben we mogen constateren dat ook 

HVCH vol gaat voor de goede doelen actie ’Samenloop voor Hoop’, die 

op 10 en 11 juni jl.  in Heesch heeft plaatsgevonden. Naast veel individuele 

deelnemers bij diverse teams heeft ook een team vanuit de jeugdafdeling 

en van de supportersgroep van Tafel 7 deelgenomen. Zij hebben beiden 

enkele schitterende evenementen georganiseerd op onze accommodatie 

om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Grote klasse! 

De bouwactiviteiten van onze nieuwe accommodatie, onder leiding van 

Muller Bouw, zijn inmiddels in een stroomversnelling gekomen. Fase 1 is 

op hoogte en de sloop van het oudste gedeelte is in volle gang. Graag wil 

ik hier van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die 

tot nu al heeft meegeholpen als vrijwilliger, om klusjes te klaren en het 

oude gebouw leeg te ruimen. Dit geldt voor diverse teams, individuelen  

en in het bijzonder de klussenploeg HVCH en accommodatiebeheer.  

Ondersteuning door WGR Bouw, WGR Interieur, Verstegen Bouwbegeleiding  

en ’t Traject in het bouwproces is onmisbaar. We zullen de komende peri-

ode zeker weer een beroep op onze leden gaan doen om een handje toe te 

steken en verwachten een goede respons. Met z’n allen gaan we voor een 

maximaal resultaat, waar we als leden van HVCH trots op mogen zijn!

Namens het Algemeen Bestuur en Jeugdbestuur  wil ik iedereen danken  

die een positieve bijdrage heeft geleverd aan het seizoen 2016-2017.  

Vanwege de bouwactiviteiten was dat niet altijd gemakkelijk, omdat er 

van velen de nodige flexibiliteit en begrip werd gevraagd en nog wel even  

gevraagd zal worden. We wensen jullie een heel fijne vakantie toe en de 

organisatie van de HVCH Voetbalweek voor onze jeugdleden, in de maand 

juli, heel veel succes! Tot volgend seizoen weer!

Chris Ploegmakers

Voorzitter HVCH

een seiZoen vol
veranderingen 
KomT Ten 
einde

MARCELBONTE.NL

beelden
vertellen

het
verhaal
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Jo-13 in SpanJeHvCH Jo13-1 in  
lloreT de mar spanje

na een lange voorbereiding konden we, nadat 

we op het ‘Pasplein’ waren toegesproken door 

wethouder Wijdeven en voorzitter Ploegma-

kers, vertrekken. ook was Pastor David van Dijk 

uit Geffen gekomen om de bus in te zegenen. 

onder politiebegeleiding werden we het dorp 

uitgejaagd. halverwege werden we verrast 

door rookbommen die werden afgestoken 

en dankzij de brandweer reden we door een  

waterboog richting de snelweg. het werd een 

leuke, maar lange rit, naar het zonnige zuiden.

De volgende morgen waren we al redelijk  

snel in Blanes, waar we eerst alle papierwerk  

voor het toernooi moesten afwerken. Toen dat 

was gedaan, konden we naar Llorett De Mar, 

waar het supportershotel en het spelershotel 

gelegen waren.

De derde wedstrijd moesten we tegen TSV 

Gau-Odernheim uit Duitsland. De score werd 

al snel geopend in de wedstrijd door Stef 1-0. 

Mies schoot vanuit een vrije trap de bal nog op 

de lat. Stef tikte met een hakje uiteindelijk de 

2-0 binnen. Een prachtige omhaal van diezelfde 

Stef ging er even later helaas niet in. Alle drie de 

wedstrijden gewonnen. Iets waar we ontzettend 

trots op mochten zijn.

’s Avonds gingen we nog naar het Magic Park, 

waar we in de bots wagentjes hebben gebotst, 

motor/ autoracespelletjes en air hockey heb-

ben gespeeld. Je kon natuurlijk ook gewoon 

een potje biljarten. Het was alweer snel laat.

Bij het spelershotel aangekomen konden we 

ons omkleden en stond er een strandtraining op 

het programma. Van dat “trainen” krijg je natuur-

lijk na een tijdje honger. Laten we het erop hou-

den dat het diner in het hotel niet al te best was. 

Het ontbijt en lunch daarentegen waren uitste-

kend. ’s Avonds hebben we nog Ajax-Schalke’04 

zitten kijken. Het werd een mooie avond.

De volgende dag was het dan eindelijk zover, 

het moment waar we al zo lang naar toe had-

den geleefd. Het toernooi begon op het Top Ten 

Sports complex. Onze eerste tegenstander was 

het Zwitserse FC Forward Morges. Stef scoorde 

al na drie minuten 1-0. Na veertien minuten nam 

Jarne een vrije trap direct op de wreef en scoor-

de 2-0. In de tweede helft verzuimden we om 

de score te verhogen, maar de eerste overwin-

ning was binnen.

In de bus op weg terug naar ons hotel, werd door 

niemand minder dan Ronald Koeman (hij had 

op verzoek een filmpje gemaakt) aangekondigd 

dat we een excursie kregen naar Camp Nou, het 

stadion van Barcelona. Dat werd natuurlijk met 

gejuich ontvangen. (En het was indrukwekkend. 

De prijzen in de fanshop ook overigens.) 

Om 20.30 uur gingen we naar de officiële ope-

ning van het toernooi in sporthal Cuitat Esportiva 

Blanes en dit werd een fantastische happening.

De volgende dag hadden we twee wedstrijden. 

De eerste was tegen US Falco Albino uit Italië. 

Het werd een thriller van jewelste. We kwamen 

snel op achterstand, maar door Luuk Smits 

kwamen we op 1-1. Even later werd het zelfs 2-1 

door Luuk van de Berg. Toch kwamen we weer 

achter 2-3. Vlak voor tijd schoot Stef een pingel 

erin 3-3. Even daarna tikte Wesley met een fan-

tastische redding een vrije trap uit de kruising. 

Een paar minuten voor tijd scoorde Stef ook 

nog 4-3. Wat een wedstrijd was dit, de ont-

lading was enorm .

De volgende morgen speelden we al om 09.00 

uur tegen het Franse Lille OSC. We verloren 

deze wedstrijd met 0-2 na een zwakke eerste 

helft, maar een prima tweede helft. Na de wed-

strijd kregen we allemaal een mooie medaille.  

’s Middags kregen de ouders de verantwoor-

ding over de jongens, waardoor de begeleiding 

lekker een middagje ‘vrij’ had. Rond 16.30 uur 

was iedereen weer terug in het hotel om op te 

ruimen en zich klaar te maken voor vertrek naar 

Nederland.

Om 18.00 uur vertrokken we en om 18.30 uur 

lagen er al ‘veul’ te slapen (en dat waren ove-

rigens niet alleen de spelers). Na een rustige 

nacht die nog ‘effe’ onderbroken werd voor een 

stop in Luxemburg, kwamen we ’s morgens al 

aan in Heesch.

Ik wil tot slot iedereen bedanken! Onze toppers: 

Cas Maas, Cas Muller, Freek, Jarne, Jordi, Lars, 

Luke, Luuk van de Berg, Luuk Smits, Mies, Noud, 

Stef, Tim, Timo en Wesley, we hebben genoten 

van jullie inzet. Supporters, we hebben genoten 

van jullie enthousiasme en gekkigheid.

Stephan Reijnart

Als echte voetbal-VIPS hebben de jeugdvoetballers in april jl. meegedaan aan het internationale 
jeugdtoernooi Copa Jordi. Op deze pagina’s het verslag van een onvergetelijke reis.



kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl    
KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN 

Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum 

te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. 

Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? 

Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Julie

DRIEK
10 JAAR

16.08
2018

We're getting
married

Mart & Nina

Mr. & Mrs.

Yes!

Ons adres:
Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen

Ontvang 
10% Korting!
ACTIECODE: 
HVCH2017



1110 blauw gras | juli 2017blauw gras | juli 2017

de dag van...

Vandaag spelen zowel HVCH 1 als HVCH 2 een 

thuiswedstrijd, maar in feite zijn alle voetbal-

zondagen voor Kees even lang. Hij is verzorger 

van de selectie en dat betekent dat er bijna ook  

altijd werk aan de winkel is voor HVCH 2.

Zo ook vandaag, als Kees om tien uur vertrekt 

vanuit Den Bosch om een paar spelers van 

HVCH 2 te tapen. Dat is zo gebeurt en dan gaat 

Kees weer naar huis om zijn Annie op te halen. 

Wederom bij HVCH aangekomen zit de techni-

sche en medische staf bij elkaar aan de ronde 

tafel in de kantine en wordt onder het genot  

van een kopje koffie de komende wedstrijd  

besproken. 

Dan gaat Kees naar kleedlokaal 3. Vanwege 

de aanstaande verbouwing is dit voor een paar 

weken zijn domicilie. Al zijn materialen zijn daar 

binnen handbereik. Er staan vier spelers op het 

programma om getapet te worden. Drie spelers 

melden zich volgens afspraak en het werk is zo 

gedaan. Achter de vierde man moet Kees nog 

even aan, die staat bij een wedstrijd te kijken. 

Alle spelers kunnen ruim op tijd aan de wed-

strijdbespreking en de warming-up beginnen. 

Naar die besprekingen gaat Kees bijna nooit 

toe. “Ik denk dat we moeten winnen” zegt hij met 

een glimlach.

Op de zondag is het qua behandelingen  

eigenlijk altijd wel rustig. De spelers moeten  

namelijk fit zijn als ze aan de wedstrijd deel  

mogen nemen. Als er meer moet gebeuren zoals  

bijvoorbeeld “warm zetten” of masseren, dan 

is dat meestal voor een training. Complexere  

blessures gaan trouwens direct door naar  

fysiotherapeut Jouke of een van zijn collega’s.  

Om zelf bij te blijven kijkt Kees regelmatig naar 

instructievideo’s op internet. Vroeger ging hij 

ook wel naar herhalingsavonden, maar hij zit al 

zo lang in dit vak dat dit nu minder nodig is.

Kees heeft zelf gevoetbald bij OVH en later BVV. 

En later weer op het hoogste niveau bij FCK 

De Hommel in de zaal. Kees doet erg beschei-

den over zijn voetbalcapaciteiten, maar FCK  

De Hommel hoorde lange tijd tot de Neder-

landse top van het zaalvoetbal. Na twee opera-

ties aan zijn enkelbanden stopte Kees als actief 

voetballer, begon aan de opleiding tot masseur 

en ging daarin direct aan de slag. Na twee jaar 

bij Hertogstad volgden achttien jaar verzorger-

schap bij BVV. Daarna dus bij HVCH.

Bij HVCH werd Kees met HVCH 1 twee keer 

kampioen. Dat waren wel de hoogtepunten. 

Daar tussen in zat als dieptepunt de degrada-

tie, “maar toen was HVCH er nog niet klaar voor”. 

Zware blessures van ‘zijn’ spelers trekken ook 

een behoorlijke wissel op Kees.

De wedstrijd staat op punt van beginnen als 

Kees een telefoontje krijgt van Annie. Er is 

een ongelukje gebeurt bij het parkeren. Jouke 

neemt even de honneurs waar als verzorger 

en Kees schiet weg, om zich tien minuten na 

aanvang van de wedstrijd op de bank te mel-

den. Het is een wedstrijd waarin Kees nog wel 

een paar keer in actie moet komen. De spray 

en de spons doen weer wonderen. Voor Kees 

is het een redelijk gemakkelijke wedstrijd. Voor 

HVCH 1 is dat wel anders. HVCH geeft in deze  

wedstrijd tegen RKTVV een 1-0 voorsprong 

weg en verliest met 1-2. Geen punten derhalve 

en een enorme knauw in het bereiken van de 

nacompetitie.

Hoe de wedstrijd van HVCH 1 ook verloopt, na 

afloop is het altijd gezellig in de kantine. De DJ is 

er en de muziek staat zeker hard genoeg. Kees 

is eigenlijk altijd van de partij. Ook nu, zo rond 

half acht, is Kees nog druk in gesprek met Dinke 

van Boxtel. Hij poseert nog even met haar en 

zegt “zet die maar in Blauw Gras”.

Kees scheepens
DE DAG VAN…

1
  

10.00 uur, vertrek vanuit den BoSCH

2
  

10.20 uur, BeHandelen SpelerS van HvCH 1

4
   

11.40 uur, met Harry, Willie en 
appie de WedStriJd BeSpreken

3
  

10.45 uur, annie opgeHaald in den BoSCH

5
  

12.30 uur, de SpelerS van HvCH 1 BeHandelen

6
 
  14.20 uur, ai, even kiJken BiJ annie Want 
die heefT een parKeer ongeluKje gehad

7
 
  14.40 uur, op de Bank BiJ de WedStriJd

8
 
  16.30 uur, nog even Wat adviezen aan de SpelerS m.B.t. piJntJeS

9
 
  16.45 uur, tiJd voor een pilSJe 10

 
  19.30 uur, toCH Wel tiJd om naar HuiS te gaan

schema van de dag:

het is al weer het elfde seizoen van kees bij 
hvCh. Dat geeft aan dat zowel de club, spelers 
en kees tevreden zijn over de gang van zaken. 
kees kwam in beeld omdat hij als verzorger 
van bvv zijn materialen bij dezelfde leverancier 
inkocht als hvCh. zijn eerste gesprek had hij 
destijds met hans kleijngeld en Fons van  
Schijndel. Al heel snel voelde kees en ook zijn 
Annie zich thuis bij hvCh.

Geschreven door: 
Rudo Romijnders



Een aandeel in elkaar

Ga naar
rabobank.nl/hypotheekbinneneenweek

Het zijn gekke tijden op de woningmarkt. Je
kunt geen weken wachten op zekerheid.
Daarom bieden wij een hypotheek binnen een
week.

Ook voor jou is er een hypotheek binnen
een week.

'van-een-eigen-
stekkie-dromer'!

Hé,



Ben je onlangs nog geblesseerd geraakt? Of ben jij die speler die
al is begonnen met het FIFA 11+ blessurepreventieprogramma uit
de vorige editie van Blauw Gras? De kans om minder snel gebles-
seerd te raken is natuurlijk al geweldig, maar er is méér mogelijk.

Wil je echt het verschil maken in wedstrijden? Sterker zijn in je duels, sneller 

reageren op een actie en een beter uithoudingsvermogen hebben dan je 

tegenstander? Start dan met Core Stability-training! Core Stability is het 

vermogen van de rompspieren om de ‘core’ (centrum van het lichaam) 

te stabiliseren. Daar kun je heel veel verschillende oefeningen voor 

doen, maar we hebben er een aantal voor je uitgewerkt. Volg het 

voorbeeld van deze spelers van HVCH 2 (winnaars van de KNVB 

districtsbeker!). Zij hadden het afgelopen seizoen al aandacht 

voor Core Stability. Voeg deze vijf oefeningen 

toe aan je trainingen en ervaar het verschil!

doe jij aan core  stability?
1. Lunge met Twist Voetbal

Maak een voorwaartse lunge (uitvalspas). 

Houdt tijdens het uitstappen naar voren de 

voetbal met gestrekte armen voor je. Als je 

op het diepste punt komt, maak dan een 

rotatie met het bovenlijf richting het been 

dat achter staat en draai dan weer naar vo-

ren. Stap vervolgens terug en voer de oe-

fening met het andere been uit. Let erop 

dat beide knieën tijdens de hele oefening 

recht vooruit wijzen (niet naar binnen laten 

vallen). Bouw deze oefening op tot 10 her-

halingen per been.

2. Plank

De armen liggen gebogen 

op de grond. De elleboog zit 

precies onder de schouder. 

Het gewicht van je onderlijf 

wordt gelift op de tenen. Houdt 

hoofd, nek, rug en heupen 

horizontaal op één lijn. Trek je 

navel in richting je wervelkolom 

en span je buikspieren aan. 

Blijf goed ademhalen tijdens 

deze oefening. Bouw deze  

oefening op tot je hem één  

minuut kunt volhouden.

3. Eenbenige Brug

Ga op je rug liggen met opgetrokken knieën en je armen 

langs je lichaam. Hef één been omhoog richting het plafond, 

met gebogen knie. Lift vervolgens het bekken omhoog 

richting het plafond. Houd deze positie 5 seconden vast. 

Laat het bekken vervolgens weer zakken naar de vloer. 

Bouw de oefening op tot 10 herhalingen per been.

4. Zijwaartse Plank

Plaats je onderarm op de grond met je elleboog direct onder je schouder. De elleboog heeft een rechte 

lijn met de pols. Strek je lichaam uit en zorg dat de enkels, knieën, heupen, schouders, nek en hoofd op 

één rechte lijn liggen. Leg je voeten op elkaar en breng vanuit deze positie je heup omhoog. Trek je navel 

naar binnen richting de wervelkolom. Blijf goed ademhalen en let op je houding. Bouw de oefening op je 

hem tot minimaal 30 seconden kunt volhouden. (Variatie: hef bovenste been op)

5. Russian Twist Voetbal

Ga op de grond zitten met gebogen knieën en je voeten plat op de 

grond, terwijl je de bal in beide handen houdt. Til dan je voeten van de 

vloer en houdt jezelf in balans met je billen. Draai vanaf je taille naar je 

rechterkant en raak met de bal de grond bij je rechter heup aan. Til ver-

volgens de bal op, draai naar je linkerkant en raak met de bal de grond 

bij je linker heup aan. Bouw deze oefening op tot 10 herhalingen per kant.

1514 blauw gras | juli 2017blauw gras | juli 2017
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hoe ziet een gemiddelde week 

er uit voor jullie?

“Onze zonen voetballen alle vier. Iedere dag 

traint er minstens één, behalve op donderdag. 

Op zaterdag zijn de wedstrijden. Bij alle vier 

komt er iemand naar de wedstrijd kijken. We 

wisselen elkaar hierin af en ook oma of oom en 

tante komen wel eens kijken. Soms lukt het ook 

om meerdere wedstrijden te kijken omdat de 

jongste vroeg voetbalt en de oudste pas om half 

twee. Daarnaast speelt Quinn wel eens met Jai-

my’s team mee. Leuk is dat, twee zoons in één 

team te zien spelen.” Ze werken allebei; Frank 

als vrachtwagenchauffeur en Kristel als schade-

correspondent op een assurantiekantoor. “Oma 

springt gelukkig veel bij. In verband met de trai-

ningen van Indy eten we op woensdag en vrij-

dag warm tussen de middag en ’s avonds een 

boterham.”

Een vol schema dus. hebben jullie nog wel  

tijd voor jezelf over?

“Niet zo veel, maar dat vinden we niet erg. Als je 

met Indy mee naar zijn training gaat, dan is dat 

eigenlijk ook ontspanning. Je kunt dan niet veel 

meer doen dan iets drinken en gezellig kletsen 

met de andere ouders. Heel ontspannen hoor, 

de ouders vormen een soort ‘Vitesse-familie’. 

Thuis zijn er altijd klussen te doen. We kiezen er 

ook zelf voor. We zouden de kinderen ook kun-

nen brengen en halen van en naar de trainingen, 

maar we blijven bijna altijd kijken. Voetbal is voor 

ons beiden een hobby, we genieten van het 

spelletje. Daarnaast hebben we nog wel onze 

eigen dingen.” Frank zaalvoetbalt op maan-

dag en fietst iedere dag naar zijn werk voor de  

nodige beweging. Kristel helpt af en toe mee op school, 

zoals bij het schoolkamp bijvoorbeeld.

indy keept bij vitesse. hoe is het om een kind te  

hebben dat bij een profclub speelt?

“Plezier in het voetbal staat bij ons voorop. Wij hebben 

van alles wat thuis: recreatief, selectie- en profvoetbal. 

Iedere zoon speelt op zijn eigen niveau en haalt daar 

plezier en voldoening uit. Dat is voor ons het allerbe-

langrijkste. Veel verschillen zijn er ook (nog) niet. Indy is 

natuurlijk jong en speelt bij Vitesse in JO<9. Die trainen 

ook gewoon twee keer per week. Het enige verschil met 

HVCH is eigenlijk de afstand. Mocht hij bij Vitesse blijven 

voetballen, dan wordt dat op latere leeftijd natuurlijk wel 

anders. Nu is er bijvoorbeeld nog geen aandacht voor 

voeding en krachttraining. Wel merk je dat het allemaal 

wat zakelijker is. De communicatie verloopt van Vitesse 

naar het kind, ouders hebben een bijrol. Dit moet wel 

bij het kind passen. Indy is gelukkig heel zelfstandig en 

voelt zich er als een vis in het water. Drie keer per jaar 

is er een evaluatiegesprek en kan het voorkomen dat je 

kind afvalt bij de club. Alle spelers weten dit, maar toch 

is het natuurlijk niet leuk om af te vallen, zeker op zo’n 

jonge leeftijd. Vitesse is in onze ogen erg kindvriendelijk. 

Zo mogen de kinderen bijvoorbeeld in hun eigen woon-

plaats naar school en trainen ze nog niet iedere dag. Dat 

is bij sommige profclubs wel anders. Wij vinden het fijn 

dat Indy in zijn eigen omgeving opgroeit, want mocht hij 

afvallen, dan heeft hij gewoon zijn school en vriendjes 

nog. Hij hoeft nu nog geen lessen te missen. Hij kan al-

leen niet altijd naar kinderfeestjes, maar daar kiest hij ook 

zelf voor, hij wil geen training missen.”

hoe is het voor jullie andere zonen om een broertje  

bij vitesse te hebben?

“Voor hen is het niet zo bijzonder, zo is de situatie ge-

woon. Wel zijn ze trots op Indy. Er is geen afgunst, want 

ze hebben zelf niet de ambitie om bij een profclub te 

gaan. Djio is ook keeper en kreeg pas ‘training’ van Indy. 

Dat vinden ze beiden erg leuk en is voor ons als ouders 

ook leuk om te zien.”

Wat zijn voor jullie de 

leuke en minder leuk kanten 

aan het verhaal?

“Het enige waar we echt van balen 

is dat we niet beiden alle wedstrijden 

kunnen zien. Het liefst zouden we iedere 

zaterdag samen bij alle vier komen kijken, 

maar dat kan helaas niet. Verder ondervin-

den we geen minpunten. We houden met het  

plannen van onze vakantie wel rekening met de 

start van het nieuwe seizoen, maar dat geldt niet  

alleen voor Indy, ook de selectieteams van HVCH  

starten eerder dan de rest.”

Drie van hun zonen voetballen bij hvCh. zijn ze zelf 

betrokken bij de club?

Frank voetbalde tot voor kort in HVCH 9 (dit seizoen 

HVCH 10), maar is gestopt wegens tijdgebrek. ”Het 

blijft wel kriebelen dus wie weet…” vertelt hij. Kristel was  

coördinator F-jeugd en is nu assistent-coördinator, om-

dat ook zij helaas niet meer genoeg tijd voor de taak 

heeft. ”De coördinatoren F-jeugd zijn onder andere het 

aanspreekpunt voor ouders en delen de recreatieve  

F-teams in. Ik vind dit erg leuk om te doen. Verder zijn 

we dus regelmatig op het voetbalveld te vinden voor 

de trainingen en wedstrijden van Jaimy, Quinn en Djio”,  

aldus Kristel.

Dan is er nog één club die het hele gezin verbindt en 

dat is…

“Feyenoord! De hele familie is voor Feyenoord, behalve 

Jaimy, die is voor Ajax. Alle spelers van Vitesse krijgen 

overigens een seizoenskaart van de club.” Frank gaat 

regelmatig met Indy bij Vitesse 1 kijken. “Dat vinden ze 

beiden leuk, omdat ze graag naar voetbal kijken, maar 

fan van Vitesse zijn ze niet. Feyenoord staat en blijft op 

nummer één. Na de bekerwinst van Vitesse op Feyen-

oord werd Indy op school gefeliciteerd met de overwin-

ning. Je had zijn gezicht moeten zien…”

Waarom heb je voor vitesse 

gekozen?

“Vitesse was de eerste club die 

interesse toonde en het leek 

me ook een leuke club. Ik heb 

eerst tien maanden meege-

daan aan de Vitesse Academie. 

Daarna mocht ik bij de club  

komen.”

Wat is je favoriete club?

“Feyenoord!”

Wie is je favoriete keeper?

“Alessandro Damen van 

Excelsior.”

Wat is je droom voor later?

“Keepen in het eerste elftal van 

Feyenoord, in het stadion van 

Feyenoord.”

heb je nog andere hobby’s?

“Ik deed eerst aan freerunnen, 

maar dat vond ik niet meer zo 

leuk en ik had er niet meer 

zoveel tijd voor.”

interview met indy

Frank, Kristel en Indy, hartelijk 

dank voor jullie medewerking en 

heel veel succes en geluk met 

jullie gezin.

Geschreven door: 
Emmy Wijnen

Een blik  
in het leven van  

voetbalgezin smits
In huize Smits is het altijd een drukte van belang. Met vier voetballende zonen, waarvan Indy bij 
Betaald Voetbal Organisatie (BVO) Vitesse, wordt een groot deel van de week bepaald door trainingen  
en wedstrijden. En een berg was, niet te vergeten. Blauw Gras praat met Kristel en Frank over hun 
voetbalgezin en wat het betekent als je kind bij een profclub voetbalt.

van HvCH naar Bvo

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Jaimy JO15-6 Training Wedstrijd

Quinn JO<12 Training Training Wedstrijd

indy JO<9 Training Training Wedstrijd Keepersschool

Djio JO9-6 Training Wedstrijd
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langs de lijn meT...Langs de lijn met…

Het valt niet mee om Jan over te halen mee te werken aan 
een interview voor Blauw Gras. “Woar is dat voor nodig?” 
Maar als het gesprek eenmaal op gang komt blijkt Jan  
een goed verteller.

jan habraken

Het is zaterdagmiddag 13.00 uur en jan is alweer druk aan het werk. 

Maar heel weinig ontgaat zijn spiedend oog. Vanwege de aanstaan-

de nieuwbouw is al een deel van de kleedlokalen gesloopt en jan 

zit nog te puzzelen hoe alle teams ondergebracht moeten worden. 

Meerdere HVCH-teams moeten een lokaal met elkaar delen. Er komt 

een bezoekend jongensteam met vier meisjes, waar kunnen die mei-

den zich omkleden? Snel de scheidsrechters maar weer verhuizen 

uit 2 en dan is het opgelost.

in kleedlokaal 9 blijft een douche lopen. jan zoekt een tangetje en 

gaat op pad. ik ben benieuwd. Aha, gewoon een kwestie van voor-

zichtig tikken en dan springt de douche weer uit.

jan was oorspronkelijk gereedschapmaker bij Philips. in de avond-

uren en weekenden oberde hij bij Acropolis in Megen en toen werd 

hij gevraagd als assistent-beheerder bij de iemhof in Oss. Dat heeft 

jan dik 28 jaar gedaan totdat hij op 63-jarige leeftijd kon begin-

nen aan de VuT. Die VuT betekende ook dat jan kon beginnen 

met wandelen, want eerst moest hij vaak in het weekend werken.

Willy van Bakel zorgde er voor dat jan hoofdleider werd bij HVCH. 

Zij wonen vlak bij elkaar en jan heeft een voetbalverleden als speler 

bij Festilent en scheidsrechter bij de KNVB. jan is nu 75 jaar en heeft 

plezier in zijn werkzaamheden als hoofdleider.

Theo Romme is er niet en daarom komt er vandaag wat meer op 

het bordje van jan. Als het even wat rustiger is, gaat jan snel even 

kijken bij nieuwbouw. “Tja, als dat wedstrijdsecretariaat maar niet te 

klein wordt, want het keukentje komt er ook nog in.” lopend over 

de ruwe vloer denkt jan dat het toch nog wel mee kan vallen. Snel 

weer terug naar het ballenhok. Daar is een jeugdspeler op zoek naar 

een paar scheenbeschermers, want die is hij vergeten. “Wel straks 

terugbrengen” is de boodschap en daar gaat weer iemand die  

geholpen is. Tieni lagarde komt nog wat vragen over de kleedka-

merindeling. “Hier heb je de sleutel van nummer 7, wel kijken” is de 

reactie van jan, die de indeling goed in het geheugen geprent heeft.

Meteen als er een lokaal leeg komt wordt dat geïnspecteerd 

door jan en dan gaat meteen ferm de stripper er door. jan 

heeft een tempo dat je zo van hem misschien niet zou ver-

wachten. De zaken moeten zo snel mogelijk weer op orde zijn.

jan is getrouwd met Anneke Ploegmakers en zij hebben een zoon 

en dochter. Björn is enkele jaren geleden helaas overleden. Dochter 

lesley is getrouwd met Xander en zij wonen met hun dochter Meike 

in Zaltbommel. Meike zit daar op het VWO Technasium en jan’s ogen 

glimmen als hij over zijn kleindochter vertelt, die tennist en hockeyt 

en al goed weet waartoe haar studie moet leiden.

De plicht roept weer. Er zijn nog twee wedstrijden en nog een stuk 

of acht kleedlokalen schoon te maken en dan is het weer “schluss”.

Geschreven door: 
Rudo Romijnders

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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vacaTuresHvCH SponSornieuWSHvCH nieuWS huldiging van leden en teams
Op zondag 14 mei werd in de kantine van HVCH bekendgemaakt wie sportvrouw en 
sportman van het jaar zijn geworden en welke teams de Antoon van de Wetering 
Bokaal en de Frans Verhoeven Trofee mee naar huis mochten nemen. 

Tessa van den Heuvel  
en Rob Verstegen

sportvrouw  
en sportman 

antoon van 
de Wetering 

Bokaal
 

HvCH 5

frans 
verhoeven 

Trofee
 

HvCH 12

nieuws 
vanuit de hvch 
sponsorcommissie
Graag houden wij u op de hoogte van 
de activiteiten die wij ondernemen 
om een mooi sponsorklimaat
binnen HVCH te realiseren. 

hEESCh JUiChT
Als grootste vereniging van Heesch speelt HVCH een grote rol in het maat-

schappelijk veld. Dit willen we nog meer laten zien. Daarom zijn we vanaf 

seizoen 2016/2017 gestart met HEESCH juiCHT. Heesch juicht staat voor 

een nieuwe eigentijdse manier van sponsoring, gekoppeld aan lokale spor-

tieve doelen. Als lid van Heesch juicht steekt u een voetbalteam van HVCH 

in het nieuw en draagt u tegelijkertijd bij aan mooie sportieve projecten of 

doelen in ons dorp.

hoe gaat het in zijn werk? 

Aan een tenuesponsorcon-

tract (looptijd van 3 jaar) is een 

jaarlijkse bijdrage van € 100,-  

gekoppeld. Deze inkomsten 

uit de jaarlijkse bijdragen gaan 

voor 50% naar HVCH en voor 

50% naar het gekozen doel 

of project van Heesch juicht. 

Het geld wordt binnen HVCH 

verdeeld ter ondersteuning 

van alle teams, variërend van 

mini’s tot aan de senioren. Als 

tenuesponsor bent u auto-

matisch lid van Heesch juicht. 

Wat krijgt u hiervoor terug?

Speciaal voor Heesch juicht is er een logo gemaakt voor op de wedstrijd-

shirts. Het logo is te zien op de mouwen van het prachtige blauw-witte 

HVCH shirt. Vanaf seizoen 2016/2017 is bij teams met nieuwe tenuespon-

soring (shirt-broek-kousen) het nieuwe logo al te bewonderen, evenals op 

het reclamebord aan het hoofdveld. iedereen in Heesch en omgeving kan 

met dit logo zien dat u als sponsor met uw bedrijf het sportieve maatschap-

pelijke veld in Heesch steunt.

hoe wordt een goed doel gekozen? 

in het begin van elk nieuw voetbalseizoen draagt het bestuur drie doelen 

of projecten voor waaruit de leden van Heesch juicht een keuze kunnen 

maken door hun stem erop uit te brengen. Het gekozen doel ontvangt 

in dat seizoen de jaarlijkse bijdrage die met Heesch juicht wordt verkre-

gen. Voor het seizoen 2016/2017 zijn de meeste stemmen gegaan naar 

het bijzondere en mooie goede doel en event: Samenloop voor Hoop. Het 

bestuur van HVCH zorgt ervoor dat het geld het gekozen doel bereikt. 

overig nieuws

in oprichting: businessclub hvCh

Een wens is om te komen tot een nieuw te vormen businessclub binnen 

HVCH. Op dit moment onderzoeken we de haalbaarheid hiervan en be-

palen we samen het doel, tijdslijnen en vooral het beoogde karakter van 

de businessclub. Er wordt ook gekeken naar de gewenste organisatie en 

structuur. En dit allemaal in samenwerking met Stichting Promotie HVCH. 

We hopen bij de officiële opening van de nieuwe accommodatie te kunnen 

aftrappen met de businessclub.

Sponsormogelijkheden in beeld

Naast tenuesponsoring heeft HVCH ook andere sponsormogelijkheden 

om de club te ondersteunen en te supporteren. Dit is weergegeven in een 

fraaie sponsorbrochure, welke we graag aan u als geïnteresseerde willen 

laten zien. Neem hiervoor contact met ons op en we stellen ons graag met 

de sponsormogelijkheden aan u voor. later zal de sponsorbrochure ook op 

de vernieuwde website te lezen zijn. Daarnaast zijn er ook nog sponsormo-

gelijkheden in ontwikkeling. Met de realisatie van de nieuwe accommodatie 

zien we bijvoorbeeld kansen om het aanbod van sponsoring te vergroten. 

Zoals Club-tv, dat is narrowcasting anno 2017. Hierover informeren wij u 

graag later meer. 

Wilt u meer weten over de sponsormogelijkheden? Heeft u vragen? Wilt 

u sponsor worden of de sponsorbrochure ontvangen? Neem dan contact 

met ons op via sponsoring@hvch.nl en wij laten u graag vrijblijvend kennis 

maken met het aanbod. 

vacature: lid sponsorcommissie

De sponsorcommissie wil de relatie met haar sponsors versterken en de 

samenwerking vergroten. Ook het verhogen van de sponsorinkomsten voor 

HVCH is een doelstelling. Dat doen we enerzijds door nieuwe sponsoren 

aan te trekken en anderzijds door betere mogelijkheden voor bestaande 

sponsoren te ontwikkelen om zich te presenteren aan hun doelgroep(en). 

Hiertoe zijn er allerlei initiatieven in ontwikkeling die aan een professioneler 

sponsorbeleid bijdragen. 

Onze werkgroep bestaat momenteel uit drie leden en dat willen we graag 

uitbreiden. Daarom zijn we op zoek naar enkele enthousiaste leden die zich 

op deze manier willen inzetten voor onze vereniging. je inzet voor HVCH 

is op vrijwillige basis, maar je krijgt wel de kans om actief met een zeer 

belangrijk aspect van een grote vereniging als HVCH bezig te zijn. De spon-

sorcommissie komt gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar om de lopende 

sponsorzaken te bespreken, nieuwe initiatieven te ontplooien en om de 

strategie van sponsorwerving te bepalen. interesse? Neem contact met ons 

op via: sponsoring@hvch.nl. 

De sponsorcommissie hvCh

Marcel Bonte, Paul van Bakel en Davy van Uden
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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 hvchvrijwilligers@hotmail.com of 0412-480758. Of laat je 
gegevens achter bij Joep, ook als je op korte termijn nog niet beschik-
baar bent. En wie weet draag jij binnenkort bij aan onze prachtige club!

vacaTures

Wedstrijdsecretaris voor de jeugd

Door de nieuwe indeling komen er jeugdteams 

bij. We zoeken dan ook iemand die voor 10 tot 

15 jeugdteams de wedstrijden kan plannen. je 

zult contact hebben met je collega’s, de KNVB, 

andere clubs, clubscheidsrechters en de lei-

ding van de eigen teams. Dit contact kan via 

telefoon, mail en WhatsApp. Dit is een leuke 

bezigheid met als doel de jeugd zoveel moge-

lijk te laten spelen. 

Coördinator scheidsrechters

Als coördinator deel je de scheidsrechters in 

bij wedstrijden en schrijf je hen in voor cursus-

sen bij de KNVB. Ook ben je scherp op nieuwe 

regels in het voetbal en communiceer je deze. 

Daarnaast bevorder je het onderlinge contact. 

Geïnteresseerd? Meld je bij joep Vonk. 

Verslaggever HVCH 1

We zoeken een verslaggever om een stukje  

te schrijven voor de wedstrijden van het  

eerste team. Dit verslag komt op de site en 

Facebook van HVCH te staan en in de Mooi 

Bernhezer Krant. Hiervoor ben je aanwezig bij 

de thuiswedstrijden en als het kan ook bij de  

uitwedstrijden. 

invaller toezichthouder trainingsavonden

We zijn op zoek naar iemand die op invalbasis 

toezicht wil houden tijdens de trainingsavon-

den. Met de nieuwe ballenopslag in het voor-

uitzicht pakken de teams de eigen materialen.  

Ook worden deze door hen bijgehouden.  

Als toezichthouder vorm je het aanspreekpunt 

voor de trainende teams en je houdt toezicht op 

de kleedkamers. 

Schoonmaak kantine

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op maan-

dagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur mee  

willen helpen om de kantine weer in schone 

staat te krijgen. uitbreiding van dit team is 

noodzakelijk! Duur: 2,5 uur per week. 

GE Spot

             HVCH 5 heeft voor het eerst                                        Dat vinden ze blijkbaar niet erg.                               Nee, want nu zijn ze
               geen nacompetitie bereikt.                                                                                                                     GLANSRIJK KAMPIOEN!

                
                       

© Viltstifttekeningen, Heesch – G. E. Spot

Elke uitgave 

geeft striptekenaar  

G.E.Spot zijn visie 

op de actualiteit.



koningsdag

Weekendje 1e elftal

Weekendje 1e elftal

Weekendje Praag

heerlijk heesch

heerlijk heesch

heerlijk heesch

koningsdag

koningsdag

hvch’ers gespoT

Een blessure 
of andere klacht?

Verdilaan 48 / Cereslaan 12b  -  T: 0412-457067  -  info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl

Met ons 
kun je bewegen naar gezondheid!
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Carolien Florussen

Toen ik zes jaar oud was ben ik begonnen met 

voetballen bij HVCH. Dit heb ik gedaan totdat 

ik kinderen had en het niet meer kon combine-

ren met mijn werk en gezin. Omdat mijn kinde-

ren voetballen ben ik steeds bij HVCH blijven 

komen. Vijf jaar geleden ben ik begonnen met 

trainen van de meiden en op zaterdag begeleid 

ik hen. Toen het trainen te veel werd ben ik daar 

mee gestopt. De zaterdagmiddagen ben ik op 

het voetbalveld te vinden.

Voor mijn werk begeleid ik mensen met een be-

perking in een woongroep, ambulant en dagbe-

steding. Een aantal van onze mensen voetbalt in 

het HVCH G-team. Eind 2016 zag ik steeds meer 

spelers huilend en niet wetend of ze na de win-

terstop nog wel konden voetballen. Er was geen 

begeleiding meer. Dit ging me aan het hart en 

toen ben ik er over gaan nadenken wat ik zou 

kunnen betekenen. Nou, daar was ik snel uit. Ze 

moeten kunnen blijven voetballen en mijn zater-

dag staat toch al in het teken van voetbal. Dus 

waarom de ochtend dan ook niet. Alleen zou 

me dat niet gaan lukken, dus ik belde Willian en 

deze was meteen enthousiast. Maar we moesten 

er een derde persoon bij hebben. Een van de va-

ders, Henk van Vugt, was bereidt om mee te hel-

pen. Daarnaast heb ik contact gezocht met Ma-

rina van de Biezen. Ook zeer enthousiast wilde 

ze mee gaan begeleiden. Helaas heeft  Marina  

dit niet meer mogen meemaken. Ze had het zo 

graag gedaan.

Toen er verteld werd aan het team dat ze na de 

winterstop door konden met voetballen waren 

ze  zó blij. De eerste wedstrijd was voor iedereen 

wennen. Ineens staan er andere leiders langs 

g-voetBal 
Bij HVCH
HVCH-G1 is in het afgelopen seizoen 2016-2017 
kampioen geworden. Wederom een hele mooie 
prestatie waar we natuurlijk erg trots op zijn. Eind 
vorig jaar was het voortbestaan van het G-voetbal 
bij HVCH onzeker door gebrek aan de noodzakelijke  
begeleiding. Gelukkig voor alle enthousiaste spelers zijn 
er binnen HVCH mensen die de kar willen trekken en het 
G-voetbal laten voortbestaan. Twee van die mensen zijn 
Carolien en Willian, die we in Blauw Gras graag hun verhaal 
laten vertellen.

de lijn. De wedstrijden verliepen su-

per goed en de sfeer was optimaal. Wat 

kunnen mensen bij zijn met kleine dingen. 

En dan de kers op de taart. Het kampioen-

schap. Er is hard voor gestreden en dat werd 

uiteindelijk beloond. De teleurstelling was groot 

toen we de eerste kampioenswedstrijd verloren, 

maar we kregen een tweede kans en die heb-

ben we gepakt.

Het team is een geheel. Problemen worden sa-

men opgelost en iedereen heeft respect voor 

elkaar. Mocht er een keer iets voorvallen in de 

wedstrijd, dan wordt dit na de wedstrijd meteen 

uitgepraat en iedereen gaat met een vrolijk en 

blij gezicht naar huis. Dat is wat ik erg belangrijk 

vind in de groep. Gezelligheid, sfeer, respect voor 

elkaar en iedereen accepteren zoals hij of zij is.

Ik vind het super dat HVCH een G- team heeft 

en daar moeten we trots op zijn. Ik heb nog één 

wens en dat is dat we op een ander veld mogen 

voetballen dan op veld 5, omdat we zeker ge-

zien mogen worden. Verder zijn we op zoek naar 

iemand die ons mee wil helpen met organisato-

rische zaken. 

 

Willian van griensven

Ik ben begonnen bij HVCH als trainer en leider 

bij de meisjes toen Anouk, mijn dochter, ging 

voetballen. 

Dat heb ik een jaar of zes gedaan en daarna ben 

ik gestopt omdat het niet meer goed was te 

combineren met mijn drukke leven.

Vorig jaar werd ik gebeld door Carolien om er 

eens over na te denken om het G-team mee 

te gaan begeleiden. Ik was meteen enthousiast 

en heb gezegd dat ik dit voor één seizoen wilde 

doen en daarna zou bekijken hoe verder. Nu, een 

half jaar verder, kan ik concluderen dat het echt 

geweldig is om te doen. Wat een enthousiasme! 

Komend seizoen ga ik twee keer per maand mee 

trainingen geven. Het is erg leuk om met deze 

mensen te werken en ze zo een kans te geven in 

de voetbal wereld. Wat is het geweldig als je hen 

ziet stralen, ik kan daar echt van genieten. 

Op dit moment hebben wij een hele leuke en 

fijne groep, die allemaal graag willen voetballen 

en zeer enthousiast zijn. Met de trainers en be-

geleiders is het ook heel erg goed onder elkaar 

en dat is erg belangrijk, want we moeten het met 

z’n allen doen.

TIP: Kom een keer kijken naar ons G-team op 

zaterdag, dan kun je zelf ervaren hoe leuk het is!
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Allereerst felicitaties aan de verschillende 

jeugdteams die dit seizoen kampioen gewor-

den zijn in hun klasse. 

Verder wil hij namens het jeugdbestuur de jeugd 

bedanken voor de medewerking, gedurende de 

laatste maanden, bij de nieuwbouw. Door het 

tijdelijk ontbreken van sommige faciliteiten was 

het af en toe passen en meten, maar met de 

hulp van vrijwilligers, spelers en trainers zijn 

we gelukkig door een moeilijke periode 

heen en zal het komend seizoen alleen 

maar beter worden!

In mei heeft het ouder/kind toer-

nooi plaatsgevonden, waarbij 

de kampioenen uit de jong-

ste klassen gehuldigd zijn. 

Net als vorig jaar was dit 

een druk spektakel dat 

zeer gewaardeerd 

werd. Als toetje van 

het seizoen werd 

op vrijdagavond 16 

juni beach voetbal ge-

speeld door de hogere 

jeugdteams op de Misse.  

Ook voor de kijkers was dit 

een prachtig evenement met 

mooie acties.

hvch voetbalweek
De laatste activiteit voor de jeugd in dit 

seizoen is de HVCH voetbalweek van 17 

t/m 21 juli. Ook hier wordt weer wat gevraagd 

van het aanpassingsvermogen van leiders, vrij-

willigers en deelnemers, aangezien we op dat 

moment geen kleedkamers en geen kantine 

hebben. Er wordt aan een oplossing gewerkt en 

met een beetje improvisatie verwachten we ook 

dit jaar weer een mooie, gezellige en leerzame 

week te kunnen organiseren.

jeugdesporTs

het voetbalseizoen  
   2016-2017 zit erop
Tijd voor een terugblik, samen met Laurens Gloudemans, 
voorzitter van de jeugdcommissie.

De World Cyber Games geldt als het grootste 

eSports toernooi. Het toernooi imiteert de opzet 

van de Olympische Spelen, inclusief openings-

ceremonie. Tijdens het toernooi worden een 

groot aantal populaire spellen gespeeld, zoals 

Starcraft II, Wings of Liberty, League of Legends 

en Counter-Strike. Het toernooi komt oorspron-

kelijk uit Zuid-Korea.

Sinds 2000 houdt Nederland zich serieus be-

zig met eSports. Vanaf 2005 speelt de Neder-

landse eSports Bond, ESB, een belangrijke rol 

bij de jaarlijkse organisatie van het officiële Ne-

derlands kampioenschap, als onderdeel van het 

jaarlijkse Dutch Gaming Festival in Eindhoven. 

Ook heeft de ESB een aantal eSports verenigin-

gen opgezet. Het is de opzet dat deze clubs in 

competitieverband gamen. Wereldwijd stappen 

de grootste sportclubs al in nieuwe competi-

ties, hele nieuwe commerciële teams staan op 

en ook grote wereldwijde sponsors ontdekken 

de kansen en mogelijkheden rondom eSports.  

De belangen en de belangstelling vanuit het  

bedrijfsleven is groot. eSports groeit als onder-

deel van de totale gaming industrie, een markt 

met een omzet van 100 miljard per jaar.

Hét event over de ongekende mogelijkheden in 

de wereld van eSports was op 19 mei 2017 in de 

Jaarbeurs Utrecht, de eerste eSports conferen-

tie in Nederland. Gericht op het bedrijfsleven, 

maar zeker ook voor managers en adviseurs in 

de sport. Men gaf inzicht in de verdienmodel-

len rondom eSports, antwoord op de vraag hoe  

eSports zich gaat ontwikkelen en hoe het 

zich verhoudt tot de ontwikkelingen in de  

entertainment industrie? 

De meningen verschillen: kun je het spe-
len van digitale games als ‘sport’ beschou-
wen? eSports is enorm gegroeid, met een 
omvangrijk aantal spelers, competities en 
prijzengeld. Er is een onderscheid tussen 
competitieve gamingcompetities en de 
meer commerciële eSports competities 
van andere genres. Terwijl sommigen dit 
als een geldige reden zien om eSports als 
sport te beschouwen, zijn er nog steeds 
veel tegenstanders die volhouden dat het 
nooit een volwaardige sport zal zijn. 

Zuid-Korea, is het land met de meer prestigi-

euze eSports competities. Sinds het jaar 2000 

krijgen professionele gamers daar een offici-

ele licentie. Naast Zuid-Korea spelen de meeste 

competities zich af in Europa, Noord-Amerika, 

Australië en China. 

In 2013 was de Canadese League of Legends-

speler Danny Le (Shiphtur) de eerste pro-gamer 

die een P-1A visum kreeg voor een competitie 

in de Verenigde Staten. Dit visum wordt alleen 

uitgereikt aan internationaal erkende atleten. 

De Electronic Sports World Cup is een wereld-

kampioenschap dat onstaan is in 2003. Bij deze 

kampioenschappen kwalificeren deelnemers 

zich in nationale kampioenschappen om hun 

land vervolgens te vertegenwoordigen in de  

finale. De overkoepelende eSports organisatie is 

het IeSF, opgericht in 2008. Zij organiseren jaar-

lijks de officiële wereldkampioenschappen voor 

eSports. Verder zijn er 

een aantal grote inter-

nationale toernooien. 

Bij de meeste wisselt 

het spel-aanbod, afhankelijk van de belangstel-

ling voor de spellen. 

en e-voetbal?
eSports binnen voetbal 

wordt een serieuze zaak. 

Of, zoals e-columnist 

Ward Geene het stelt:, “de overgang van game 

naar eSports is als pleintjesvoetbal naar een se-

rieuze competitie. Hoe verder je van pleintjes-

voetbal opschuift naar de Champions League, 

hoe meer een game een eSport wordt”. Begin 

2017 werd in Nederland de E-Divisie Voetbal 

opgericht. Daarbinnen spelen eSporters van de 

18 Eredivisieclubs een eigen competitie met 

FIFA 17. Binnen enkele maanden creëerde de 

E-Divisie een bekendheid van 42 procent onder 

gamers. Logischerwijs ontstond die bekendheid 

vooral via YouTube, gaming-platform Twitch en 

de social media-kanalen van Eredivisieclubs. 

Toch blijft ook televisie een belangrijk platform 

om jongeren, die geboren zijn tussen de mid-

den jaren 90 en begin jaren 2000 (millennials), 

te bereiken. 

Voetbalclubs in de Eredivisie zijn niet alleen op 

zoek naar nieuwe spelers voor in het veld, maar 

jagen in toenemende mate ook op de beste 

gamers. Deze e-sporters vertegenwoordigen 

de clubs op nationale en internationale FIFA 17 

toernooien. Zeker met de start van de E-Divisie 

in Nederland en vergelijkbare e-competities 

in het buitenland, gaat deze ontwikkeling hard. 

Zo heeft Ajax een speciale eSports-afdeling 

opgezet, een gamestudio ontwikkeld en twee 

eSporters onder contract (Dani Hagebeuk en 

Koen Weijland). Samen met Ziggo wordt eSports 

doorontwikkeld. Tijdens Ajax-PSV werd voor het 

eerst een eBattle georganiseerd, een succes.  

Op de vraag of we eSports serieus moeten  

nemen kan inmiddels met een ja worden geant-

woord. Alleen al door de grote bedragen die er 

in deze tak van sport omgaan. Momenteel zijn 

er universiteiten in Amerika die studiebeurzen 

verlenen aan eSports ‘atleten’. Ook in Europa zijn 

er twee universiteiten, in Zweden en in Noorwe-

gen, waar eSporters zich kunnen bekwamen.

Seizoen 2017-2018
Er wordt door veel mensen binnen HVCH 

druk gewerkt aan het nieuwe seizoen. Op dit  

moment komt dat neer op indelen van de ver-

schillende teams en het inschrijven van de 

teams in de verschillende klassen. Wij gaan 

proberen om de eerste (beker) wedstrijden 

van seizoen 2017-2018 zoveel mogelijk uit te 

spelen in verband met de oplevering van de 

kleed kamers. Wij hopen op jullie begrip en  

medewerking om zo de transformatie van oud 

naar nieuw bij HVCH zo goed mogelijk te laten 

verlopen!

nieuwe spelvormen
In een eerder stadium hebben we al gespro-

ken over de nieuwe spelvormen voor de jeugd 

komend seizoen. Er zijn diverse bijeenkomsten 

geweest binnen de Technische Commissie. 

Door de kleinere groepen waar 4 tegen 4 of 6 

tegen 6 gespeeld zal gaan worden moesten 

er extra materialen ingekocht worden, zoals  

pionnen en goaltjes. Verzoek aan iedereen 

om de materialen met respect te behan-

delen om er zo lang mogelijk van te  

kunnen genieten.

Afsluitend kunnen we concluderen 

dat HVCH door het goede werk 

van veel vrijwilligers weer een 

geslaagd voetbaljaar ach-

ter de rug heeft. Bij deze 

onze dank aan ieder-

een die klaar stond 

op de momenten  

dat we hulp nodig 

hadden. 

Kom jij ook 
helpen?

Ondanks alle steun  

komen we toch nog op  

verschillende posities mensen  

te kort. Coördinatoren in de  

recreatieve klassen en ook in het 

wedstrijdsecretariaat kunnen we 

nog wel wat extra handjes gebruiken. 

Vindt je het leuk om regelmatig mee te 

helpen of weet je iemand die geïnteres-

seerd is, laat dit dan weten aan de Coördinator  

Vrijwilligers Joep Vonk, te bereiken via email: 

hvchvrijwilligers@hotmail.com

e-watte? 
jazeker... 
esports

Geschreven door: 
Ruud Schobbers

Geschreven door: 
Jan Joostens

Bronnen: bright.nl, wikipedia.org, 
sportnext.nl, nielsen.com, 
numrush.nl



Marleen,
afdelingsverantwoordelijke

brood &banket afdeling

Jumbo Wiegmans 
Schoonstraat 8 Heesch

Dames & Herenmode

facebook.com/kledingzaakheesch
Volg ons op:

T’dorp 68A

5384 MC Heesch

Tel: 0653657505 

Bekijk onze nieuwe winter collectie!

persoonlijk reisadvies

Advies nodig bij het 
boeken van je vakantie? 

Als persoonlijke reisadviseuse 
help ik je graag verder.

“Welk budget je ook hebt, ik 
ga de uitdaging aan om de 
beste reis voor je te vinden!”

Esmee van Uden - van Leur

T: 06-15895082   E: esmeevanuden@reisesmee.nl 

www.reisesmee.nl



blauw gras | juli 2017 37

Terug in de Tijd...

oude doos
ARTIKELEN UIT DE

Vroeger was alles beter zeggen ze… Uit 

dit krantenartikel blijkt dat de jongens van 

HVCH Heren 1 zelfs hun voetbalschoe-

nen gesponsord kregen! 

“Ha – Ve – Ce – Ha, lalalalalalalala….” 

en “We are blue, we are white, we 

are f*cking dynamite” zijn inmiddels 

echte HVCH – klassiekers maar wat 

dacht je van dit clublied op de me-

lodie van Geef mij maar Amsterdam? 

Wie schuilgaat achter de initialen 

A.E. is ons helaas niet bekend.

In 1976 werd de supportersvereniging van 

HVCH opgericht. Het eerste elftal was net 

kampioen geworden, dus de animo was groot. 

Al snel werd het 100e lid verwelkomd. 

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH 

SERVICE

SHOWROOM

REPARATIE

www.fietsplezierheesch.nl  |  0412 451523

SCOOR 
je nieuwe fi ets bij

FIETSplezierFIETSplezierFIETSplezier



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

HVCH!
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