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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!



EEN BEWOGEN START
Van het nieUwe 
seiZoen 
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van de voorZiTTer

Het voetbalseizoen 2017-2018 is al even van 

start gegaan. Helaas hebben we in de aan-

loop naar dit seizoen een grote tragedie 

moeten meemaken met het noodlot-

tige ongeval van Paul Verstegen. Met 

zeer velen hebben we afscheid van hem 

genomen uit respect voor alles wat hij voor 

onze vereniging heeft betekend. Als club zul-

len we een weg moeten vinden om met dit ver-

lies om te gaan. Maar vooral ook zijn gezin, ouders 

en familieleden wensen wij heel veel sterkte toe in 

de komende moeilijke tijd. Het In Memoriam van Paul 

is elders in deze Blauw Gras te lezen.  

Sinds het einde van vorig seizoen is de nieuwbouw vol op 

stoom gekomen. Na het gebruik van een tentenkamp om als 

kleedruimte te dienen, kunnen we sinds kort gelukkig gebruik 

maken van fase 1 met onder andere veertien kleedlokalen en dou-

ches. Nog niet alles is helemaal klaar, maar we zijn al weer een heel 

eind verder. Overigens, dankzij de gunstige weersomstandigheden had 

het tentenkamp ook wel iets campingachtigs met bijbehorende gezel-

ligheid!  

Fase 2 wordt nu afgebouwd en de ruwbouw daarvan is binnen afzienbare 

tijd gereed. Dan begint de afwerking en inrichting waar nog veel vrijwilli-

gerswerk in zal zitten. We hopen dat we niet tevergeefs een beroep op onze 

leden doen om tot een schitterend eindresultaat te komen. We hebben 

gemerkt dat het soms moeilijk is om voldoende vrijwilligers op het juiste 

moment beschikbaar te krijgen, omdat de activiteit lang niet altijd ruim van 

te voren kan worden bepaald, soms moet iets op korte termijn. Dat is wel-

eens lastig, omdat iedereen zijn dingetje heeft natuurlijk. We rekenen op 

enige flexibiliteit om toch te kunnen helpen als dat wordt gevraagd, alvast 

bedankt daarvoor.  

Naast het gebruik van fysieke steun is er ook zeker nog financiële steun 

nodig, want er is nog altijd de gestelde uitdaging om de obligatielening te 

laten vollopen naar de beoogde € 250.000,-. Daarvan is nu een bedrag 

van € 192.000,- reeds ingelegd. Gezien het minimale rendement door de 

lage of zelfs negatieve spaarrente bij banken is het inschrijven in HVCH-

obligaties nu erg interessant! Sla dus je slag en neem contact op met de 

penningmeester!  

Dit seizoen voert de KNVB voor het eerst het nieuwe speelmodel in voor 

het pupillenvoetbal. Dat heeft binnen de jeugdafdeling de nodige voor-

bereiding gevraagd. De eerste geluiden over het model, zowel van binnen 

als buiten onze club, klinken positief. We zijn erg benieuwd hoe het zich 

ontwikkeld. Nieuw is verder de verlate start van de competitie om in het 

voorjaar, hopelijk met mooi weer, langer door te gaan.  

Het Algemeen Bestuur en Jeugdbestuur hopen op een goed en vooral 

sportief seizoen 2017-2018 voor al onze leden, vrijwilligers, supporters en 

sponsoren.

chris Ploegmakers

Voorzitter HVCHMARCELBONTE.NL

beelden
vertellen

het
verhaal
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in memoriam

We hebben eigenlijk geen woorden. Zijn gesla-

gen en intens verdrietig om wat jou is overkomen 

bij werkzaamheden voor de realisatie van onze 

nieuwbouw; het plaatsen van een noodkantine. 

Ten gevolge van een ernstig ongeval daarbij ben je 

overleden. Je was al intensief bij HVCH betrokken 

sinds Lars bij ons kwam voetballen. Sindsdien ben 

je steeds meer een clubman geworden en toen 

later ook Jord bij ons kwam had je het er helemaal 

druk mee. Je was een enthousiaste en fanatieke 

coach/leider/ouder. Je stond altijd meteen klaar 

om te helpen, was er geen scheidsrechter aan-

gewezen, dan floot jij de wedstrijd wel. Moest een 

keeper de warming up doen dan was jij erbij en na 

afloop van training of wedstrijd in de kantine eva-

lueren zoals jij dat lekker spottend kon zeggen. Of 

zoals een collega- teamleider zei: “Paul was zeker 

voetbalwijs, maar dan wel op zijn eigen manier!” 

Aan het begin van een nieuw seizoen maakte je 

naar ouders en medeleiders graag de vooruitzien-

de opmerking: “we zullen wel weer tweede  wor-

den”. Zo had je op jouw eigen specifieke manier 

een fijne inbreng in onze club, speciaal op de za-

terdag als de jeugd speelde. Vorig seizoen ben je 

even gestopt als leider, maar voor dit seizoen had 

je je weer gemeld, je kon het niet missen! 

Toen de realisatie van onze nieuwbouw steeds 

concreter begon te worden en er binnen de club 

gezocht werd naar leden die vanwege hun vak-

manschap de club daarbij konden helpen viel al 

snel jouw naam. Je kwam in de werkgroep bouw 

en later ook bij de bouwgroep die het bouwpro-

ject vorm moest geven. Als bouwbegeleider op de 

werkvloer en daaromheen regelde je op enthou-

siaste en vakkundige wijze allerlei voorkomende 

zaken. Het was echt jouw project geworden en 

je was er trots op om dit voor onze club te kun-

nen doen. Aangezien zelfwerkzaamheid van leden 

een belangrijke pijler is om zo’n project te kunnen 

realiseren is de hulp van leden noodzaak. Wie je 

nodig dacht te hebben haalde je erbij, je appte en 

belde om bijvoorbeeld jeugdspelers te laten hel-

pen bij het plaatsen van bouwhekken, voetbalsters 

om kozijnen te verven, weer andere teams om de 

oude kantine en kleedlokalen leeg te ruimen voor-

dat de sloop begon. Je was de roerganger die ook 

de contacten had met de andere leden van de 

bouwgroep. 

Paul, dat je er niet meer bent is voor ons onwezen-

lijk en onverdraagbaar. Als vereniging HVCH zullen 

we een weg moeten vinden om met elkaar en el-

kaars steun en hulp van anderen dit grote verlies 

te dragen. Wij willen samen met allen die jij lief 

had dit zo goed mogelijk doen en wensen ook hen 

daarbij alle kracht toe. Graag willen wij iedereen 

bedanken voor de vele warme steunbetuigingen. 

HVCH zal altijd vol dankbaarheid en respect aan 

jou denken Paul. Dankjewel vriend.

In memoriam: 
paul verstegen

 Het was echt jouw project  
geworden en je was er trots op om 
dit voor onze club te kunnen doen. 
“

”

Maandag 07:00 - 21:00
Dinsdag  07:00 - 21:00
Woensdag 07:00 - 21:00
Donderdag 07:00 - 22:00

Vrijdag  07:00 - 22:00
Zaterdag 07:00 - 21:00
Zondag  10:00 - 20:00

Welkom bij Jumbo Wiegmans

Jumbo Wiegmans
Schoonstraat 8 Heesch



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
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de dag van...

Als verantwoordelijke voor de velden, heeft 

Gerrit normaal gesproken ook contact met de 

hoofdtrainers. Die bespreken dan wat er mo-

gelijk is qua maaien, prikken, sproeien, slepen 

en ander onderhoud. Niet alle trainers zoeken 

het contact met Gerrit, maar doen dat via de 

leiders. Dat vindt Gerrit vreemd en de beste 

ervaringen heeft hij met Henry van Alebeek, 

waarmee hij fijn heeft samengewerkt.

Ook heeft Gerrit soms contact met Michel Bou-

wens van de gemeente. Zo staat nu de repara-

tie van de afrastering van het sportpark op de 

agenda en de reparatie van de ballenvangers.

De tomeloze inzet die Gerrit al jaren voor 

HVCH heeft is ook bij de verschillende bestu-

ren niet onopgemerkt gebleven. In het seizoen 

1995/1996 werd Gerrit van Lith de eerste ver-

enigingsman van HVCH. De huldiging vond 

plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie. Een uit-

verkiezing waar Gerrit terecht trots op mag zijn.

te zetten. bekijkt hij met Martien Arts wat de 

groenploeg het beste op de dinsdag kan doen, 

lijnt hij samen met Kees den Brok op de vrijdag 

de velden, begeleidt hij elke vier weken de  

tapwacht bij de schoonmaak en ontsmettings-

procedure, enz..

Gerrit is van oorsprong een ‘Margriet-man’ en 

heeft ook bij HVCH in de selectie gespeeld met 

onder anderen Jan Muller. In zijn tijd als actief 

voetballer werd Gerrit de eerste ‘buitendorpse 

sportman van het jaar’. Gerrit speelde in ande-

re teams ook met bijvoorbeeld Frans Beems,  

Tonnie en Cor en André Neelen en Geert  

Meulenbroek. Al snel werd Gerrit echter de  

terreinman van de club en zat hij altijd in de 

bouwgroep als er weer eens gebouwd werd. 

Nu is Gerrit ook weer betrokken bij de bouw 

en was hij getuige van het ongeluk van Paul  

Verstegen. Dat heeft Gerrit veel pijn gedaan 

en ervaart hij als het dieptepunt van wat hij bij 

HVCH heeft meegemaakt. 

Gerrit heeft veel nieuwe initiatieven bij HVCH 

zien ontstaan. Zoals de voetbalweek, waar 

hij eerst nog tegenstander van was. Nu heeft 

HVCH echter zelf volledig de regie in handen 

en is Voetbalschool Nederland daar niet meer 

bij betrokken. Dat scheelt voor de deelnemers 

behoorlijk in de kosten. HVCH heeft wel meer 

tradities en bij veel daarvan is Gerrit betrok-

ken, zoals de aankleding van de kantine voor  

Sinterklaas, Kerst, de wildwinterkermis, het 

dartstoernooi en carnaval. “En zo’n carnaval is 

maar voor één avond.”

Vrijdags is het altijd een drukke dag en  

zeker deze laatste dag van de herfstvakantie.  

Afgelopen dinsdag heeft de groenploeg, 

met heel mooi weer, de velden nog bladvrij  

gemaakt. Afgelopen nacht heeft het echter  

behoorlijk gewaaid en nu liggen flinke hoeken  

van verschillende velden weer vol met blad. 

Dat moet opgeruimd worden voor zowel het 

lijnen vandaag, als voor het voetballen het  

komend weekend. 

Gerrit wil echter eerst het schoonmaken van 

de kleedlokalen afmaken. Dat heeft hij even 

onderbroken om koffie te zetten voor de “wan-

delvoetballers”. Het vuil op de vloer van de 

kleedlokalen is vaak lastig te verwijderen door 

de vloerverwarming. Dat zorgt voor een straf-

fere hechting van het vuil. De kleedlokalen, de 

toiletten en het wedstrijdsecretariaat worden 

keurig uitgeveegd. “Ja”, zegt Gerrit, “we heb-

ben momenteel geen schoonmaakploeg meer. 

Er is dus extra werk te doen”. Het werk bij de 

kleedlokalen zit er net op als Harry van Orsouw, 

ondersteunt door een medespeler, van het veld 

komt strompelen. Of Gerrit ijs heeft voor zijn 

verzwikte enkel? De wandelvoetballers worden 

vandaag begeleid door Tiny van Hoorn.

Eigenlijk zou Gerrit het wat rustiger aan moeten 

doen. Met zijn 71 jaar heeft hij al een paar ope-

raties achter de rug en van een paar kwaaltjes 

heeft hij nu last. Maar ja, of minder doen nu echt 

beter is voor zijn gezondheid, vindt hij ook maar 

de vraag. Dus blijft Gerrit op maandag de be-

stellingen doen, ontvangt hij die op woensdag 

om die ook nog eens als FIFO in de voorraad 

Geschreven door: 
Rudo Romijnders

gerriT  
van liTh

DE DAG VAN…

1
   

08.30 uur Starten met uitvegen  
van de kleedlokalen

2
   

09.00 uur koffie zetten voor de  
deelnemers aan Walking fooTball

4
   

10.40 uur bladblazen op veld 1

3
   

09.30 uur weer verder met de kleedlokalen,  
ToileTTen en heT WedsTrijdsecreTariaaT

5
  

12.20 uur lunchen bij hvch

6
 
  13.00 uur toiletwagen Schoonmaken

7
 
  13.30 uur velden lijnen

8
 
  16.15 uur hoogSte tijd om naar huiS te gaan

schema van de dag:

al ruim dertig jaar is gerrit van lith de terreinman van hVch. dan is het ook nog zo, 
dat er eerder taken bij gekomen zijn in plaats van dat er taken vanaf zijn gegaan. 
op alle doordeweekse dagen is gerrit bij hVch te vinden. op de woensdagen  
niet al te lang, want dan heeft hij samen met zijn ria, opa-en-oma dag voor de 
kleinkinderen tess en niek.



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

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. Daarmee ben jij

straks misschien ook een 'gat-in-de-lucht-springer'. 

Ook voor jou is er een hypotheek binnen een week.
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sporT en  voeding

Vetten

Vetten zijn op lage intensiteit een energiebron voor je lichaam. Er bestaan 

verzadigde vetten, onverzadigde vetten en transvetten. Onverzadigd vet 

is het gezonde vet, wat goed is voor je hart en bloedvaten. Als je dagelijks 

je brood besmeert met een dieetmargarine of halvarine, dagelijks vlees 

bakt in één eetlepel olie of een vloeibaar bak- en braadproduct en één 

tot twee keer per week vis eet, krijg je voldoende onverzadigde vetten 

(en vitamines A, D en E) binnen. Verzadigde vetten en transvetten zijn de 

ongezonde vetten en slecht voor hart- en bloedvaten. Laat ze liever staan 

of kies voor magere varianten.

eiwitten

Eiwitten zijn belangrijk voor de opbouw en het herstel van weefsels in het 

lichaam. Ze zitten vooral in melkproducten, kaas, ei, noten, peulvruchten, 

brood, graanproducten, vlees(waren), kip en vis. Sporters moeten meer 

eiwitten binnen krijgen dan niet sporters, maar over het algemeen krijgen 

sporters al meer dan voldoende eiwitten binnen. Eet daarvoor dagelijks 

kaas en vleeswaren op brood, dagelijks één stuk vlees, kip, vleesvervanger 

of vis en drink elke dag een zuivelproduct. 

water

Naast deze voedingsstoffen is water drinken erg belangrijk. Op een rustdag 

heb je minimaal 1,5 liter vocht per dag nodig. Wanneer je traint of een wed-

strijd hebt, zweet je gemakkelijk en dan heeft je lichaam meer vocht nodig. 

Je moet op deze dagen dus meer water drinken. 

wat moet je eten vóór een training/wedstrijd?

Het is belangrijk dat de maaltijden niet te groot zijn. Dat kan namelijk zor-

gen voor steken, een opgeblazen gevoel of maaglast. Als je ‘s ochtends 

een training of wedstrijd hebt, zorg dan voor een koolhydraatrijk ontbijt met 

bijvoorbeeld brood en beleg of ontbijtgranen met melk of yoghurt. Maak 

gebruik van aardappelen, rijst of pasta bij de avondmaaltijd met daarbij ma-

ger vlees, vis of gevogelte. Deze geven belangrijke koolhydraten en vetten. 

De koolhydraatvoorraden in de spieren moeten namelijk optimaal zijn, zo-

dat je beter kunt presteren. Drink ook vóór de training of wedstrijd, zodat je 

lichaam een voorraad vocht heeft om uit te zweten.

Let vóór een training of wedstrijd wel op de hoeveelheid vezels en eiwit-

ten. Deze voedingsstoffen duren langer om te verteren, waardoor je bloed 

bezig is in het verteringsstelsel en niet tegelijk naar de spieren kan. Daarom 

is het belangrijk om geen of weinig vezels en eiwitten in te nemen vóór een 

training of wedstrijd. 

 

wat moet je eten na een training/wedstrijd?

Het is belangrijk om de verbruikte energie zo snel mogelijk na een training 

of wedstrijd weer aan te vullen om je spieren te herstellen. De eerste twee 

uur na de inspanning worden koolhydraten het beste opgenomen in de 

spieren. Zorg ook voor voldoende eiwitten na een training of wedstrijd. Je 

kan het beste koolhydraten met eiwitten combineren voor een optimale 

opname (bijvoorbeeld schaaltje kwark met vers fruit).  Zorg er ook voor dat 

je het vocht, wat je verloren hebt door het zweten, weer aanvult door goed 

water te drinken. 

wedstrijden

Een wedstrijd is over het algemeen fysiek zwaarder dan een training. Je 

verbruikt daardoor ook meer energie dan bij een training. Probeer hier altijd 

rekening mee te houden. Je kiest voor een koolhydraatrijke maaltijd en in de 

rust kan je altijd nog een koolhydraatrijk tussendoortje (een banaan) eten, 

om ook in de tweede helft goed te voetballen. Om goed te blijven presteren 

is het belangrijk om ook te drinken. 

14 blauw gras | november 2017

voeTbal & 
voeding,
WEET JIJ WAT BELANGRIJK IS?

Geschreven door: Yvonne Lucius  
fitness en voeding, FitnessCentrum Heesch

koolhydraten 

Koolhydraten leveren energie aan je lichaam. Door het geschetste inter-

valkarakter kunnen de koolhydraatvoorraden in de actieve spieren uitgeput 

raken tijdens trainingen en wedstrijden. Het is dus belangrijk om voldoende 

koolhydraten binnen te krijgen. Goede bronnen van koolhydraten zijn 

bijvoorbeeld volkorenbrood, volkoren pasta, zilvervliesrijst, ontbijtgranen, 

aardappels, peulvruchten, groente en fruit. Varieer in je ontbijt, lunch en 

avondeten met deze producten en je krijgt voldoende koolhydraten (en 

vezels) binnen. 

Voetbal is de meest beoefende sport ter wereld. Wist je dat een profvoetballer tijdens een 
voetbalwedstrijd met gemiddelde inspanning ongeveer een afstand aflegt van tien tot elf kilometer, 800 
tot 1.200 meter sprint, veertig tot zestig keer versnelt en ongeveer elke vijf seconden wisselt van richting? 
Gezonde voeding is, samen met training en nachtrust, van grote invloed op de prestatie in trainingen en 
wedstrijden. Maar wat is nou gezonde voeding als je voetbalt en welke voedingsstoffen zijn belangrijk? 

Deco Zonwering
Nieuwstraat 19a
5384 TC Heesch

T 0412 - 480 490
www.decozonwering.nl

Rolluiken, 
raambekleding 

en overkappingen 
op maat gemaakt!
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inTervieW sjoerd schobbers

SJOERD SCHOBBERS
van hvch naar…    amerika 

Sjoerd Schobbers, 23 jaar, geboren en getogen in Heesch, startte op zesjarige leeftijd met 
voetballen bij de pupillen van HVCH. Na alle jeugdselectie elftallen, van F naar A, doorlopen te 
hebben, speelde hij de afgelopen jaren in het eerste elftal van HVCH. Een creatieve, multifunc-
tionele box-to-box middenvelder als vaste waarde in HVCH 1.

Zijn droom was om, na het voltooien van zijn Hbo-

opleiding Bedrijfskunde MER, te gaan studeren en 

voetballen in de Verenigde Staten. In november 

2016 leek die droom waarheid te worden, maar twee 

dagen voor het tekenen van zijn contract, ging de 

deal niet door en kwam er een voorlopig einde aan 

zijn American dream. Totdat in mei dit jaar de head-

coach van het men’s soccer team van Salem Inter-

national University, West Virginia, contact met hem 

opnam en alles in een stroomversnelling raakte. 

Gevolg was dat de nieuwe HVCH-trainer 

Maarten van Vugt voor seizoen 2017-2018 

geen beroep kon doen op Sjoerd. 

De middenvelder verhuisde 

op 6 augustus voor mini-

maal twee schoolsemes-

ters (ca. 9 maanden) naar 

Amerika.

Geen wedstrijden meer tegen 

TOP, Brabantia of Best Vooruit. 

Deze hebben plaatsgemaakt 

voor matches tegen Amerikaanse 

topteams als Mercyhurst, Notre Dame College en Charles-

ton (nummer één van het land). Reistijden van tien minuten 

naar Oss hebben plaats gemaakt voor reistijden van vijf tot 

zeven uur door het gehele land. Van Virginia, Ohio, Maryland 

tot aan Pennsylvania en Indiana. Met teamgenoten uit alle 

windstreken: Engeland, Duitsland, Brazilië, Mexico, Jamaica, 

Bolivia, Colombia, Spanje, Koeweit en natuurlijk Amerika. 

Dat alles onder leiding van een head-coach uit Roemenië.

Zijn American Dream is uitgekomen en in juni werd de over-

eenkomst met Salem International getekend. Een combi-

natie van voetbal en een master of business administration 

aan SIU.

Inmiddels Is Sjoerd bezig aan zijn vierde maand in Amerika. 

In deze periode is hij aanvoerder van de Salem Internatio-

nal Tigers geworden, spelend als één van de twee verde-

digende middenvelders. Een positie waar hij zijn draai heeft 

gevonden. Er is de vrijheid om mee aan te vallen en te ver-

dedigen, hij speelt als een echte box-to-box middenvelder. 

Met zijn aanvallende acties vanuit het middenveld heeft hij 

tot nu toe negen doelpunten gescoord voor de Tigers in 

zestien wedstrijden, waarmee hij op de tweede plaats staat 

van de topscorerslijst. Tegen Carlow University was 

Sjoerd goed voor een onvervalste hattrick! Het of-

ficiële seizoen in Amerika is begin november al 

ten einde. Mogelijk spelen ze het toernooi van de 

Eastern College Athletic Conference, waarvoor ze 

uitgenodigd moeten worden als een van de betere 

teams van dit seizoen.

Niet vreemd dus dat Sjoerd in oktober werd uitge-

roepen tot Player of the Week door KingsTalent, het 

International Sports Recruitment bureau uit Gemert, 

dat is opgericht voor talentvolle student-sporters 

die op zoek zijn naar een ‘life changing experience’! 

In dezelfde periode brachten zijn ouders, Ruud en 

Sophie, een bezoek aan Amerika en deed Sjoerd 

verslag van zijn belevenissen. Hieronder het artikel, 

geschreven door Sjoerd, over een week voetbal, 

studie én met zijn ouders.

geplaatst door kingstalent, 
26 oktober 2017

Dit keer is Sjoerd Schobbers onze Player of the 

Week. Afgelopen zomer vertrok hij vanuit het Bra-

bantse Heesch naar Salem in West Virginia. Daar 

heeft hij zich moeiteloos in het basiselftal van de 

Salem Tigers gespeeld. Inmiddels is hij zelfs aan-

voerder van het team en was hij al goed voor ne-

gen doelpunten en een assist. Hij nam ons mee in 

een bijzondere week, waarin zijn ouders op bezoek 

kwamen en hij het met zijn team opnam tegen 

Charleston, de nummer 1 van Amerika!

Zondag 15/10 - Een speciale dag: de wedstrijd 

tegen Notre Dame én het bezoek van mijn ouders. 

Tegen de middag vertrokken we richting het veld 

van Notre Dame. Van de zon, eerder in de ochtend, 

was weinig merkbaar tijdens de wedstrijd. Een flinke 

storm met veel regen en wind beïnvloede de wed-

strijd. Het eindresultaat viel tegen, 2-0 verlies. Met 

wat meer geluk hadden we winst kunnen halen 

tegen deze sterke tegenstander. Zoals vaker dit sei-

zoen geven we kansen weg. Na de wedstrijd een 

korte analyse en een warme douche. Vervolgens 

ben ik met mijn ouders naar Pittsburgh gereden. 

Van de coach heb ik anderhalve dag vrij gekregen 

om tijd met ze door te brengen. Zo gezegd, zo ge-

daan.

Maandag 16/10 - Na een goede nachtrust in Pitts-

burgh een gezellige dag. We zijn ‘s ochtends Pitts-

burgh te voet gaan ontdekken en in de middag naar 

een grote ‘shopping mall’. ‘s Avonds hebben we in 

een restaurant lekker gegeten, iets waar ik echt aan 

toe was. Het eten in de cafetaria op de universiteit is 

niet van de hoogste kwaliteit. Daarna op tijd slapen 

om te rusten, iets wat je hier in Amerika gedurende 

het seizoen echt nodig hebt. Een ijs bad, warme 

douche en goede nachtrust zijn belangrijk om elke 

training en wedstrijd 100 procent te kunnen geven.

Dinsdag 17/10 - Na mijn vrije dag moest ik voor 

15.00 uur terug zijn. Samen met mijn ouders ben ik 

teruggereden naar de universiteit in Salem. Na een 

rondleiding op de campus was het om 15:30 uur 

tijd voor de training. De focus lag op het spelen van 

positiespel en aanvalsvormen, als voorbereiding op 

de volgende tegenstander, Gannon. Na de training 

zijn we met de bus teruggereden naar de campus. 

Ons trainings- en wedstrijdveld zijn niet op de cam-

pus, maar er vijf minuten vandaan. Na het eten in de 

cafetaria zijn we, met het team en mijn ouders, het 

dames volleybalteam aan gaan moedigen. Iets wat 

wij als team vaak doen, zorgen voor support bij an-

dere teams van de universiteit. Hier lééft sport op 

Vervolg op pagina 37 >
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ZEGT,

UW
VERSTAND
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Bij NobraCars Uden ontmoeten we steeds nieuwe mensen die voorheen nooit aan BMW dachten. Bijvoorbeeld met de BMW 
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Ons enthousiaste en
professionele team,
staat altijd voor u klaar.

WWW.NOBRACARSUDEN.NL

SAMEN KIEZEN ZE VOOR,
NOBRACARS UDEN

BMW X1
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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.

Kruishoekstraat 19b - 5384 TK Heesch

T 0412-633555 - E info@rogeco.nl

I www.rogeco.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN



Team uiTgelichT

Geschreven door: 
Sander Megens

1. Danny ‘Dixi’ Heesakkers: Past als ‘papa van 

het team’ vooral op zijn doel. Is als keeper van 

groot belang voor het team.

2. Randy ‘Feestneger’ Bulham: Rechtsback 

en bovendien de gangmaker van het elftal.  

Is altijd beschikbaar voor al uw feestjes en  

partijen.

3. Joey ‘Sjuut’ Heesakkers: Wordt normaal 

gesproken zeer gewaardeerd als linksachter 

en als aanvoerder van het team. Enige voor-

waarde hierbij is wel dat hij fit is. 

4. Tom ‘Butch’ Lagarde: Altijd de laatste  

man van het elftal. Is het niet als libero, dan 

wel als keeper.

5. Daan ‘Dollar’ van Berkel: Wordt vooral  

gewaardeerd in het team omdat hij het meeste  

geld heeft (en ook vanwege zijn kwaliteiten  

als middenvelder).

6. Maikel ‘Wunderlich’ van Buul: Is normaal 

gesproken ‘mid-mid’ maar altijd en overal  

inzetbaar. Hij wordt dan ook ingezet waar de 

trainers hem nodig hebben.

7. Michel ‘WD 40’ van de Akker: Het loopwon-

der van HVCH 5. Gaat als linksbuiten zonder 

enige moeite zijn tegenstander voorbij. Heeft, 

op één speler na, de meeste wedstrijden voor 

het elftal gespeeld.

8. Mitch ‘Oetske’ Reijnders: Is als linksachter 

van HVCH 5 zeer lastig te passeren. Staat ook 

wel bekend als de uitsmijter van het elftal.

9. Remon ‘Keu’ van Buul: Zorgt als aanval-

lende middenvelder voor scorend vermogen 

binnen het team. Hij schijnt echter wel overal 

last van te hebben.

10. Robert ‘Niks Geleeijen’ Leeijen: Staat 

naast zijn voetballend vermogen als spits 

vooral bekend als werkpaard van het elftal.

11. Rene ‘Rono’ van de Akker: Danst niet  

alleen over het middenveld maar ook regel-

matig over de dansvloer. Staat daarom ook 

wel als de Dancer van HVCH 5 bekend.

12. Tom ‘TG’ Gijsbers: Staat als spits ook  

wel bekend als Pipo Inzaghi. Dit heeft volgens 

insiders iets te maken met te laat komen dan-

wel niet komen opdagen.

13. Desley ‘Jack’ van Pinxteren: Is voor-

al rechtshalf maar multifunctioneel. Staat  

binnen het team vooral bekend/berucht om 

zijn enorme kaartenlast.

14. Simon ‘Paat’ Leijen: De postbode van  

het elftal. Speelt het liefst op de flanken.  

Onderscheid zich tijdens en na de wedstrijden 

ook door het geven van haarfijne analyses.

15. Christian ‘Duin’ van Duijnhoven: Is ijzer-

sterk in twee dingen: 1. Verdedigen en 2. het 

halen van bladen bier. Wordt daarom ook wel 

als ober van het elftal bestempeld.

16. Bjorn ‘Bree’ van de Wetering: Ook wel  

bekend als kilometervreter wat te zien is aan 

zijn afgetrainde figuur. Speelt op de nummer 

10 positie en is ook reserve aanvoerder van 

het team.

17. Danny ‘Mint’ Minten: Wordt vooral gebruikt 

als pinchhitter. Volgens de trainers scoort hij 

echter vooral punten tijdens de derde helft.

18. Pepijn ‘Kos’ Kosman: Is rechtsbuiten van 

beroep. Zou het liefst iedere week tegen 

Berghem Sport willen spelen omdat dat het 

enige team is waar hij tegen scoort.

19. Gert ‘Slak’ van Hintum: Is vooral inzetbaar 

als linksback. Scoorde dit jaar niet alleen op 

het veld maar ook daarbuiten.

20. Luuk ‘Leon’ van de Berg: De nieuwste 

verdedigende aanwinst van het team. Heeft 

alleen nog wel wat tijd nodig om alle regels 

van het team te onthouden en te begrijpen.

21. Paul ‘Pink’ van Pinxteren: Is rechtshalf 

maar staat vooral bekend als allround herstel-

trainer. Is naar eigen zeggen ook het oudste, 

op niveau voetballende, lid van HVCH.

22. Pim ‘Moel’ de Bruijckere: De waterdrager 

van het elftal. Probeert het team als verzorger 

zo fit en blessurevrij mogelijk te houden.

23. Robin ‘Slome’ van Venrooij: 1e assistent-

scheidsrechter. Draagt zijn steentje vooral  

bij als sponsor van de lappot tijdens de  

derde helft.

24. Hans ‘de Visser’ van Buul: Leider van het 

team. Slaat nog wel eens een trainingskamp 

in Thailand op.

25. Tieni ‘de Coach’ Lagarde: Tactisch  

mastermind en tevens trainer van het team.  

Dit schijnt hij vroeger geleerd te hebben toen 

hij nog onder Noud de Groot trainde.
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Helaas staat Daan niet op de foto.

kampioenen
van de 1e, 2e en 3e helft!
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langs de lijn meT...

Willy van
den helm

Langs de lijn met...

Willy van den Helm is zo’n trouw lid die nog erg veel plezier be-

leefd aan zijn wekelijkse potje voetbal. het team waarin hij speelt, 

HVCH 14, heeft de laatste jaren nogal wat wisselingen van spe-

lers ondergaan. het is echter wel het recreatieteam dat, samen 

met het team van willy van den akker, op de donderdagavonden 

de meeste spelers levert voor de training. 

Willy is nu zo’n 47 jaar lid van HVCH en begon op zijn zevende jaar 

bij de club. In de jeugd doorliep hij alle selectieteams en de pupillen  

trainden en voetbalden toen nog op de Wijst, waar nu de volkstuin-

tjes zijn. Eenmaal bij de senioren kwam Willy het vaakst uit in het 

derde elftal, in die tijd ook nog een selectieteam. Af en toe deed 

hij mee met HVCH 2. Daarna lekker met vrienden in een lager  

recreatieteam, waaronder HVCH 5, dat in die tijd een erg goed team 

was. Ook vlagde Willy destijds af en toe bij HVCH 1. Dat was dan op 

verzoek van Willie Broeksteeg.

Ook is Willy jarenlang jeugdleider geweest van de elftallen waarin 

zijn zoon Bryan voetbalde. Toen Bryan naar de senioren is over ge-

stapt, was dat een mooi moment om hier mee te stoppen. De an-

dere zoon Jesse is trouwens een fanatiek doelman bij het hockey.

Een aantal jaren terug werd zijn hobby onderbroken door een 

ernstige ziekte, maar die kwam Willy gelukkig weer te boven.  

Een knieblessure speelde een paar jaar geleden nog wel even parten.  

Momenteel verhindert ook die knie niet, dat Willy elke week lekker  

kan ballen. Nee, Willy oogt erg fit en kan een uurtje trainen of  

negentig minuten voetballen nog goed verteren.

Op de maandagmorgen is het even wat lastiger de trap af vanwege 

de voetbalwedstrijd, maar daarna gaat het weer crescendo. Dat 

moet ook wel want door de week is Willy voor Brabant Water op 

pad. Hij bezoekt dan de verschillende locaties en voert het onder-

houd uit van de elektrische installaties. Brabant Water is al heel lang 

de werkgever van deze Heeschenaar. 

Op deze zondag staat Estria op het programma. Gelukkig een te-

genstander die niet zo hoog op de ranglijst staat, want de resultaten 

van dit seizoen zijn nog niet zo goed. Willy gaat samen met Gerby 

Maas nog eens goed over de opstelling puzzelen. Een overwinning 

is namelijk meer dan welkom. Na 90 minuten blijkt Estria toch aan 

het langste eind te trekken. Dat hoeft trouwens niet aan de opstel-

ling te liggen.

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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jeugd

Het seizoen 2017-2018 is een paar maanden oud 

en er is al weer veel gebeurd voor en met de jeugd. 

Voorzitter Laurens Gloudemans verteld:

Wat meteen opvalt voor de mensen die het sport-

park van HVCH aan de Binnenweg op komen rij-

den zijn de nieuwe kleedlokalen als eerste fase 

van de nieuwbouw. Ze zien er prachtig uit en de 

jeugd heeft hun steentje (soms letterlijk) bijgedra-

gen!

In de aanloop naar de eerste wedstrijden werd er 

veel gevraagd van het improvisatievermogen van 

trainers, coaches, ouders en spelers. Gelukkig was 

iedereen vol begrip in die fase en heeft het ‘tenten-

kamp’ zijn nut in die periode bewezen.

De verschillende teams zijn wat leiding betreft 

goed bezet, maar dit betekent niet dat we geen 

enthousiaste vrijwilligers meer kunnen gebruiken. 

In deze editie vragen wij speciale aandacht voor 

de jeugdcoördinatoren. We zoeken nog steeds 

naar geschikte kandidaten om deze groep weer 

op volle sterkte te krijgen. Indien er interesse is om 

meer te weten over deze functies dan kan contact 

opgenomen worden met vrijwilligers@hvch.nl.

Een andere groep waar altijd ruimte is voor nieuw 

bloed zijn de scheidsrechters. Uit de eigen jeugd 

zijn twee jeugdspelers die gaan beginnen met een 

scheidsrechtercursus. Ook dit initiatief wordt door 

het Jeugdbestuur van HVCH zeer gewaardeerd!

In de herfstvakantie werd door de evenementen-

commissie weer de spelletjesmiddag georgani-

seerd. Deze dag was zeer geslaagd, ook het weer 

werkte gelukkig mee. Nieuw was dat deze editie 

de focus gelegd werd op gezonde snacks, die er 

bij de jeugd ingingen als koek! Dit werd ook zeer 

gewaardeerd door de ouders. De evenementen-

commissie is, na deze geslaagde activiteit, alweer 

druk bezig met de voorbereidingen voor het tra-

ditionele Sinterklaasfeest. Hierover zal binnenkort 

meer bekend worden.

Voor de jongste pupillen is met ingang van dit sei-

zoen een nieuwe spelvorm geïntroduceerd. Klei-

nere veldjes, minder spelers, kleine goals, meer 

balcontact, geen scheidsrechter. De eerste wed-

strijden was het wennen, waarbij sommige kinde-

ren meer met het gras dan met de bal bezig waren, 

maar nu is de omslag gemaakt en zie je dat bij een 

spelletje van vier tegen vier iedereen enthousiast 

meedoet.

Een laatste vermelding voor twee sponsors van 

HVCH. Met dank aan de firma’s Muller Bouw B.V. en 

Van Munster Recyclers BV loopt het jeugdkader 

dit seizoen in mooie, nieuwe, warme coachjassen.

Al met al een seizoen vol veranderingen die het 

in de toekomst nóg leuker moeten maken om bij 

HVCH te voetballen!

de jeugd bij hvch
ER GEBEURT VEEL VOOR éN MET

Heb je een 
blessure of andere 

klachten?

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

Met ons kun je 
bewegen naar 
gezondheid.
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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  

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

 
 
GE Spot 
 
             Als de nieuwe kantine klaar is,                                  Wat een gekkenwerk, waarom dan?               Een Oktoberfest kun je maar eens 
          laten ze de nood-kantine staan.                                                                                                           paar jaar houden, een KEET-feest 
                                                                                                                                                                                       kan elke maand ;) 
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redactielid clubmagazine blauw gras

Drie keer per jaar komt ons clubmagazine Blauw 

Gras uit. De redactie bestaat uit enthousiaste schrij-

vers, fotografen, vormgevers en wordt aangestuurd 

door een eindredacteur. De redactie is op zoek naar 

een of meerdere nieuwe leden. Ben je enthousiast, 

communicatief en heb je een goede beheersing van 

de Nederlandse taal? Vind  je het leuk om te schrij-

ven en om samen met een fijne club mensen het 

clubblad van HVCH vorm te geven? Dan zijn we op 

zoek naar jou! Neem contact op met Sigrid Stam via 

communicatie@hvch.nl. 

Coördinator JO19-JO17 en Coördinator JO16-JO14 

recreatieve teams 

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor alle or-

ganisatorische zaken van het jeugdvoetbal voor de 

betreffende categorie. Je biedt ondersteuning door 

het eerste aanspreekpunt te vormen voor leiders, 

trainers en ouders. Daarnaast maak je samen met de 

staf van teams de indeling. Je helpt mee de betrok-

kenheid te verhogen van spelers, ouders en begelei-

ders en verwijst mensen met voetbaltechnische vra-

gen door. Om je hierbij te ondersteunen organiseert 

HVCH een aantal keren per jaar bijeenkomsten met 

alle jeugdcoördinatoren en leden van de technische 

commissies. De te verwachte benodigde tijd is ca. 

twee uur in de week. Accenten liggen aan het begin 

en einde van het seizoen en bij acute problemen op 

zaterdag. Af en toe een wedstrijd bekijken hoort er 

ook bij. Meer info? Neem dan contact op met Henk 

Ullenbroeck via 0412-456565. 

lid sponsorcommissie

De sponsorcommissie richt zich op het versterken 

van de relatie tussen HVCH met haar sponsors en de 

samenwerking te vergroten. Daarnaast het verhogen 

van de sponsorinkomsten. Dat doen zij enerzijds door 

nieuwe sponsors aan te trekken en anderzijds door 

betere mogelijkheden voor bestaande sponsors te 

ontwikkelen om zich te presenteren aan hun doel-

groep. Hiertoe zijn allerlei initiatieven in ontwikkeling 

die aan een professioneler sponsorbeleid bijdragen. 

Wil je je op vrijwillige basis inzetten en de kans pak-

ken om actief met een zeer belangrijk aspect van 

een grote vereniging als HVCH bezig te zijn? Meld je 

dan bij Marcel Bonte via sponsoring@hvch.nl.  

overige vacatures 

We blijven op zoek naar iemand die op invalbasis 

toezicht wil houden tijdens de trainingsavonden. Ook 

zijn we op zoek naar vrijwilligers die op maandag-

morgen van 9.00 uur tot  11.30 uur mee willen helpen 

om de kantine weer in schone staat te krijgen. Duur: 

2,5 uur per week.  

Vacature ingevuld!

We hebben een nieuwe wedstrijdsecretaris erbij die 

voor de jeugd alle vriendschappelijke wedstrijden 

gaat inplannen. Heel veel succes! 
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nieuWe spelvorm pupillen

Kleinere veldjes en spelen in kleinere teams 

leidt tot meer balcontacten, meer samenspelen, 

meer dribbelen, schieten, passen en scoren en 

is daarom beter voor spelers van vijf tot en met 

elf jaar. Het veld en spel sluiten beter aan op de 

belevingswereld van een kind. In andere landen 

wordt deze vorm van voetballen al veel langer 

toegepast.

De voetballertjes van deze leeftijd moeten vrijuit 

kunnen spelen, acties maken en veel scoren. Dit 

graag zonder scheidsrechter. Je krijgt de cultuur 

van het pleintjesvoetbal terug en leert zelf pro-

blemen en geschillen op te lossen. De doeltjes 

kunnen daarom op een willekeurige plaats in 

het veld staan, met een denkbeeldige achterlijn. 

De kinderen maken onderling wel uit of de bal 

wel of niet over de lijn is. Dus ook de ouders be-

moeien zich liefst niet met het spel en de regels!

Ook worden er geen standenlijsten meer bijge-

houden. Voor jonge kinderen staat de uitslag op 

zaterdag centraal en hebben vooral ouders en 

begeleiders interesse in een ranglijst, wat tot 

onnodige spanningen en onplezierige situaties 

kan leiden.

Laat het kind kind zijn en zijn eigen fouten ma-

ken, daar wordt hij/zij sneller beter van.

Feedback

Geen enkel kind wordt geholpen met negatieve 

feedback, of aanwijzingen ter correctie van iets 

wat zojuist gebeurd is. Zoals, “je had eerder 

moeten schieten”. Veel beter is het om het kind 

na de wedstrijd te vragen wat zij/hij er zelf van 

vond, wat al goed ging en wat nog beter kan. 

Ook jonge kinderen kunnen reflecteren en als ze 

dat goed kunnen, dan wordt hun leercurve beter.

En natuurlijk mag je als ouder of als coach best 

zeggen, “ik heb er van genoten”, of “ik heb wel 

een paar mooie dingen gezien”. Benoem ook 

wat je gezien hebt. Door positieve elementen 

te benoemen, gaan kinderen dit in een andere 

situatie ook toepassen. 

Feedback als “ik denk dat het elke week beter 

gaat” kan, maar beter is: “door te oefenen kun 

je leren en wordt je beter”. Dat is een voorbeeld 

van een positieve benadering die de pupil aan-

zet om het de volgende keer nog beter te doen.

nieuWe regels pupillenvoeTbal

 Laat het kind kind zijn  
en zijn eigen fouten  
maken, daar wordt  

hij/zij sneller beter van.

“
” 1

   
WaT ging er goed?

2
   

wat kun je nu, wat je eerSt laStig vond?

4
   

WaT vond je heT moeilijksT? WaT heb je ervoor nodig om daT beTer Te kunnen?

3
   

WaT vond je heT leuksT?

vragen die u als ouder kunT  
sTellen na een poTje voeTballen:
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Afgelopen zomer vond toch wel hét hoogtepunt 

plaats in de geschiedenis van het Nederlandse 

vrouwenvoetbal. Het Europees Kampioenschap, 

dat in eigen land werd gehouden, was prachtig 

vanaf de eerste minuut. Het hele land moedigde 

de vrouwen aan en na de fantastische winst in 

de finale tegen Denemarken mochten de Oranje 

Leeuwinnen zich voor het eerst in de historie 

kronen tot Europees kampioen. 

Dit leek ons een leuke aanleiding om wat meer 

over het vrouwenvoetbal te schrijven. Als oud 

hofleverancier aan de Oranje Leeuwinnen heeft 

HVCH Kirsten van de Ven altijd op de voet 

gevolgd. We zijn enorm trots dat ze het zo ver 

heeft weten te schoppen. Dit EK moesten we 

haar helaas missen, omdat ze vorig jaar een punt 

zette achter haar voetbalcarrière. In september 

kwam het grote nieuws naar buiten dat Kirsten 

door de KNVB is aangesteld als manager van het 

vrouwenvoetbal. Ze gaat bouwen aan de verdere 

ontwikkeling van het meisjes- en vrouwenvoetbal 

in zowel de breedte als topsport. 

Meiden en vrouwen zijn tot op de dag van 

vandaag niet meer weg te denken uit het 

Nederlandse voetbal. Het vrouwenvoetbal in 

Nederland gaat namelijk terug tot 1896. Maar 

de eerste 75 jaar verliepen niet zonder slag of 

stoot. Het eerste vrouwenteam werd in dat jaar 

opgericht door de club Sparta Rotterdam.  Echter 

heeft de KNVB vrouwenvoetbal altijd buiten 

schot willen houden. Pas in 1955 werd er een 

algemene damesvoetbalbond opgericht en 

pas in 1971 werd vrouwenvoetbal door de KNVB 

erkend.

De Heesche historie van het vrouwenvoetbal gaat 

ook terug tot dit jaartal. Op 4 januari 1971 meldden 

zich 18 dames aan bij de oprichtingsvergadering. 

In het seizoen 1971-1972 werd voor het eerst 

deelgenomen aan de competitie. Gestart werd in 

de derde klasse, afdeling Noord-Brabant. 

Ook bij de jeugd van HVCH werd er officieel 

gestart met meisjesteams in de competitie. 

Na kampioenschappen in 1974, 1976 en 1979 

wisten de vrouwen het te schoppen naar de 

hoofdklasse. Op dat moment had HVCH al drie 

vrouwenteams. In de jaren 80 nam het aantal 

vrouwen weer af. Omdat dames 1 vele successen 

boekte moesten de vrouwen steeds verder van 

huis om de tegenstanders te bezoeken. 

Op dit moment heeft HVCH weer drie 

vrouwenteams en vier meisjesteams. Het 

vrouwenvoetbal in Nederland groeit met 

4,73% zelfs harder dan het totale ledenaantal 

van de KNVB (0,36%). En een leuk weetje: bij 

voetbalclubs Wartburgia uit Amsterdam en 

SC ’t Gooi uit Hilversum voetballen zelfs meer 

vrouwen dan mannen. ‘Women rules’!

Om nog even terug te komen op het succes van 

het EK, je zou denken dat de aanmeldingen bij de 

amateurclubs binnenstromen. Dit is helaas niet 

het geval. Het EK-succes van het Nederlandse 

vrouwenvoetbalteam heeft geleid tot extra 

aanmeldingen van meisjes bij voetbalclubs, 

maar de toeloop is nog niet massaal. Iets meer 

dan 60 procent van de clubs zien géén EK-

effect. Zij groeien niet sterker dan vorige jaren. 

Toch moeten we het positief inzien, voetbal blijft 

de snelst groeiende meisjes- en vrouwensport in 

georganiseerd verband. Het aantal voetbalsters 

is nu ruim 150.000 en dat is een verdubbeling 

sinds 2004. We zijn benieuwd of we bij HVCH 

ook nog zo’n EK-effect gaan zien!

Geschreven door Yara Vogels

 in 1971 werd  
vrouwenvoetbal door 

de KNVB erkend.
“

”

door de jaren heen
VROUWENVOETBAL

Kampioen 2005/2006

vrouWenvoeTbal
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vacaTurese-sporTs

DE POPULARITEIT VAN  
eSportS game no 1: fifa

Hoewel de naam anders doet vermoeden heb-

ben de FIFA games vrijwel niets met Wereld-

voetbalbond FIFA te maken. In 1993 zocht men 

naar een naam voor een nieuw voetbalspel en 

EA-Sports, de maker van het spel, besloot om 

de licentie van de naam ‘FIFA’ te kopen. In 1993 

had niemand kunnen voorspellen dat het spel 

zo populair zou worden, dus voor een habbe-

krats verkocht de voetbalbond de licentie, iets 

waar ze tot op de dag van vandaag spijt hebben. 

In 25 jaar heeft het spel zich ontzettend snel 

ontwikkeld.  Maar wat maakt FIFA nu leuker, 

beter of mooier dan andere voetbalgames die 

in al die jaren op de markt zijn gekomen? Het is 

nu misschien moeilijk voor te stellen, maar tot 

eind jaren ’90 was niet FIFA maar Pro-Evolution 

Soccer het meest populaire voetbalspel. Het 

spel zag er beter uit en de mogelijkheden qua  

tactiek waren vele malen groter dan in de eerste 

FIFA games. 

Bij EA-Sports zag men echter één gat in de 

markt waar de concurrentie geen rekening mee 

hield: ‘licenties’. In 2007 konden spelers al in  

27 competities, met in totaal 500 teams spelen.  

De makers zagen in dat spelers liever met ‘Li-

verpool’ dan met het niet bestaande ‘Anfield 

beste spelers komen niet veel voor. Om deze 

te krijgen heb je duurdere pakjes nodig en de 

kans dat je Messi, Neymar of Ronaldo in een 

pakje hebt is net zo groot als het winnen van 

de staatsloterij. EA-Sports verdiende voor FIFA 

17 zo’n 673 miljoen dollar met de verkoop van 

deze digitale plaatjes. Volgens ervaren spelers 

kost het opbouwen van een redelijk tot goed 

team gemiddeld 500 dollar. Het zal dan ook niet 

verbazen dat er inmiddels wereldwijde netwer-

ken zijn waarbij grof gehandeld word in de FUT 

plaatjes. 

En voor wie de crème de la crème van de FIFA 

spelers aan het werk wil zien… Onlangs kondig-

de EA-Sports, samen met Wereldvoetbalbond 

FIFA, aan een heus wereldkampioenschap FIFA 

te organiseren. Over de hele wereld worden 

kwalificatiewedstrijden afgewerkt, waarna in 

augustus 2018 de eerste officiële wereldkampi-

oen FIFA gekroond zal worden.

Reds’ speelden. De mogelijkheid voor spe-

lers om zich te identificeren is van essentieel  

belang voor de populariteit van FIFA. En waar dit 

eerst met spelers als Zidane, Beckham, Messi 

en Ronaldo kon, kan dit tegenwoordig ook met 

de beste vrouwelijke voetballers van de wereld. 

Het derde element wat gezorgd heeft voor de 

populariteit van het spel is de eenvoud waar-

mee het gespeeld kan worden. Hoewel het 

soms moeilijk lijkt, is het spelen van FIFA kinder-

lijk eenvoudig. Of je nu een ervaren speler bent 

of een beginner, iedereen kan tegenstanders 

voorbij spelen of doelpunten maken in FIFA. En 

qua tijd is het slechts een kwestie van het spel 

starten en met drie drukken op de knop ben je 

vijf tot tien minuten aan het spelen. Tel daarbij 

op dat, waar je in de beginjaren nog met an-

deren op één computer zat te spelen, spelers 

tegenwoordig eenvoudig online een wedstrijd 

met of tegen andere spelers kunnen spelen. 

Van alle populariteit maakt EA-Sports in finan-

cieel opzicht zeer handig gebruik. Inmiddels 

zijn er wereldwijd zo’n 21 miljoen actieve FIFA 

spelers . Een kopie van een FIFA game kost  

gemiddeld 50 euro, dus tel uit je winst. En dat 

is nog niet de belangrijkste bron van inkomsten 

voor EA-Sports. In 2009 startte het met FIFA-

Ultimate-Team (FUT). 

Hiermee kunnen spelers een soort digitale Pa-

nini plaatjes kopen. Ieder pakje plaatjes bevat 

een speler of een upgrade voor een speler die 

zij kunnen gebruiken in het spel. Wanneer je 

betere spelers hebt, heb je een betere kans om 

wedstrijden of toernooien te winnen, maar de 

In de vorige editie van Blauw Gras schreven we over eSports als nieuw fenomeen. Er werd al 
aangestipt dat het ’digitale voetbal’ steeds populairder begint te worden en dat de professionele 
voetbalclubs het inmiddels ook omarmd hebben. In deze editie zoomen we wat verder in op de 
populairste sports-game serie die er is: ‘FIFA’. 

Check de evol
utie van  

penalty’s van F
IFA98  

tot FIFA17

Geschreven door: 
Sander Megens
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vacaTuresWaT doeT...

Onze vereniging kent veel verschillende commissies en (vrijwilligers)

functies. Maar wat doen ze precies? In deze nieuwe rubriek wordt er 

telkens een uitgelicht. Te beginnen met de afdeling voetbalzaken.

HVCH kent vijf afdelingen. Deze afdelingen vertegenwoordigen al-

lemaal een specifieke groep voetballers binnen de club: de senioren, 

jeugd, dames / meisjes, G-voetbal en walking  football. 

Alle afdelingen vallen onder het Bestuurslid Voetbalzaken. Dit be-

stuurslid verzorgt enerzijds de communicatie tussen de afdelingen en 

het bestuur van HVCH en anderzijds tussen de afdelingen onderling. 

De taak van het Bestuurslid Voetbalzaken is dus om de afdelingen aan 

te sturen en hun belangen bespreekbaar te maken in bestuursverga-

deringen.

Per afdeling is er een groepje mensen verantwoordelijk voor de indeling 

van de teams van die afdeling. Bij de senioren en jeugd wordt daarin 

nog een onderscheid gemaakt in de prestatieve teams en de teams die 

voetballen voor hun plezier, de recreatieve teams.  

Voor de prestatieve teams van HVCH is een beleidsplan geschreven 

door de Stuurgroep Voetbalzaken. Eentje voor de jongens / heren-

teams en eentje voor de vrouwenteams. In het beleidsplan staat welke 

ambities HVCH heeft (bijvoorbeeld handhaving 1e klasse voor HVCH 

Heren  1) en hoe de club die ambities wil waarmaken (bijvoorbeeld per-

centage spelers uit eigen jeugdopleiding). De Stuurgroep Voetbalzaken 

bestaat uit drie leden die niet (meer) actief voetballen bij HVCH en ook 

geen bestuurslid zijn en is daarmee onafhankelijk. 

Geschreven door: Emmy Wijnen

afdeling: indeling: beleid:

senioren

Prestatief: technische commissie

Prestatief voetbal beleid (m)

Prestatief voetbal beleid (v)

stuurgroep voetbalzaken

Prestatief: technische commissie

recreatief: eftallencommissie

recreatief: coördinatoren jeugd

technische commissie vrouwen

begeleiding g-team

organisatie walking football

bestuurslid Voetbalzaken

jeugd

Vrouwen/meisjes

g-voetbal

walking football

DE AFDELING  
voeTbalZaken

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
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de universiteit, anders dan in Nederland! Na de vol-

leybalwedstrijd gingen mijn ouders terug naar het 

hotel en hebben mijn teamgenoten en ik de avond 

afgesloten met een potje FIFA, iets wat zeer gebrui-

kelijk is hier.

Woensdag 18/10 - Vandaag een drukke (Senior 

Day) dag met lessen en de wedstrijd tegen Gannon. 

Vroeg opgestaan om te ontbijten en te genieten 

van een kop koffie. Dat heb ik wel nodig om écht 

wakker te worden. Om 09:00 uur mijn klas financi-

eel management, een van de klassen van mijn Mas-

ter Business and Management. Het voordeel van 

studeren op Salem University is dat ik van maandag 

tot en met donderdag les heb van 09:00 tot 11:30 

uur. Daarbij volg ik elke maand maar één vak wat de 

combinatie voetballen en studie makkelijk maakt. 

De lesdagen zijn een stuk korter dan ik gewend was 

in Nederland, wel lekker moet ik zeggen…

’s Middags, na de wedstrijdbespreking met weinig 

bijzonderheden, naar het veld, wat eerder dan nor-

maal, om het ‘women’s soccer team’ aan te moedi-

gen. Om 15:15 uur begon de wedstrijd tegen Gannon 

University. Een gelijk opgaande wedstrijd met voor 

beide teams de nodige kansen. Helaas verloren we 

de wedstrijd met 0-2. Een teleurstellend resultaat, 

we hadden gehoopt deze wedstrijd te

winnen. Na een korte analyse was het tijd voor ‘Se-

niors Day’. De ‘Senior players’ worden bedankt voor 

hun inzet de afgelopen jaren, een echte traditie in 

het Amerikaanse collegeleven.

‘s Avonds met mijn ouders en een aantal vrienden 

uit gaan eten. Mijn ouders reizen op donderdag naar 

Washington voor een aantal dagen.

Donderdag 19/10 - Een normale dag. In de och-

tend mijn les, daarna huiswerk. Elke week moet ik 

vóór woensdag twee discussies schrijven over on-

derwerpen die we die week bespreken. De discus-

sies voor deze week had ik afgelopen weekend al 

gemaakt, zodat ik alle tijd door kon brengen met 

mijn ouders. Verder heb ik van donderdag tot en 

met zondag de tijd om te reageren op andere dis-

cussies, een paper van vijf pagina’s te schrijven en 

af te sluiten met een quiz/toets. Een totaal andere 

aanpak dan in Nederland, maar prima te doen.

In de middag was er een meeting om de wedstrijd 

tegen Gannon University te analyseren. Altijd leer-

zaam om ieders mening te horen en te discussiëren 

over situaties, om er als team beter van te worden. ‘s 

Avonds mijn huiswerk voor deze week zo goed als 

afgerond en de avond afgesloten met FIFA.

Vrijdag 20/10 - Vrijdag zie ik als de eerste dag van 

het weekend. Ik ben altijd vrij en bleef wat langer in 

bed dan gebruikelijk. Vandaag een drietal bezighe-

den: huiswerk maken, bespreking voor de komende 

wedstrijd tegen Charleston University, #1 ranked 

University in DII, en een tactische training.

Om ons goed voor te bereiden hebben we de 

speelwijze van Charleston geanalyseerd. Omdat we 

tegen de nummer één van het land spelen, was het 

plan om de speelwijze iets aan te passen. Dit heb-

ben we twee uur getraind, waarbij we onze eigen 

speelwijze en de die van Charleston hebben ge-

simuleerd. Na de training en het gezamenlijk eten 

was er tijd om te relaxen, waarna ik op tijd ben gaan 

slapen.

Zaterdag 21/10 - Gameday! Na een goede nacht-

rust mijn tas ingepakt voor de reis en de wedstrijd, 

daarna lunch. Om ons goed voor te bereiden op de 

wedstrijd, die om 19:00 uur begon, vertrokken we 

om 13:30 uur voor een reis van ongeveer 2,5 uur. 

Onderweg gestopt om te eten, waarna we om 17:30 

uur bij het veld van Charleston aankwamen. Met 

zo’n 1,5 uur voor de aftrap was er genoeg tijd om 

wat rond te hangen, om te kleden en een goede 

warming-up te doen. Wat opviel was de prachtige 

locatie van het veld!

Om 19:00 uur trapten we af voor, misschien wel, de 

wedstrijd van het seizoen. Wij, als underdog, had-

den niets te verliezen en konden spelen zonder 

druk. Dit zorgde voor een aantal goede kansen in 

de eerste helft. In de tweede helft kwam Charleston 

op voorsprong, maar 17 minuten voor tijd maakten 

wij de gelijkmaker. Na 90 minuten voetballen was 

de stand 1-1 tegen de #1 University van het land, 

wat een prestatie! We waren het eerste team dit 

seizoen dat het voor elkaar kreeg om ‘overtime’ te 

spelen tegen Charleston. Met nog 14 seconden 

te spelen in de eerste helft, werd Charleston een 

penalty toegewezen, die ze benutte. Helaas geen 

punten voor ons, maar zeker wel een wedstrijd om 

te onthouden.

Zondag 22/10 - Een rustige dag. Na de intensieve 

wedstrijd van gisteren uitslapen. Vervolgens met 

teamgenoten naar de cafetaria om te brunchen en 

de wedstrijd Tottenham Hotspur vs Liverpool te kij-

ken. Een lekker rustige start van de dag. In de mid-

dag een hersteltraining en daarna de training van

de overige spelers wezen kijken, niet erg met het 

weer hier. Zo’n 25 graden Celsius, een stuk beter 

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

HVCH!
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