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Muller Bouw B.V.
Gotenweg 17
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5340 AR OSS

tel. (0412) 638855
algemeen@mullerbouw.nl

www.mullerbouw.nl

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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hoe stond hvch ervoor toen je aantrad als voorzitter?

“HVCH had destijds een grote, goede jeugdafdeling. Helaas was 

de doorstroom naar de senioren niet optimaal. Na de jeugd gin-

gen veel spelers verloren. Daarnaast speelde HVCH 1 niet hoog 

genoeg om talentvolle spelers te behouden. Zij vertrokken naar 

verenigingen in de omgeving die één á twee klasses hoger 

speelden. HVCH telde toen ongeveer vierhonderd leden.”

wat is er in de loop der jaren veranderd?

“HVCH is de laatste tien jaar heel hard gegroeid. We hebben nu 

1.360 leden, verdeeld over 45 jeugdteams en 21 seniorenteams. 

Vooral het aantal seniorenteams dat we hebben verbaast clubs 

in onze omgeving. Het lukt ons nu om spelers te behouden na 

de jeugd. Onder andere door teams in hun geheel de overstap 

naar de senioren te laten maken. Zo blijven vrienden bij elkaar 

voetballen. Het niveau is gestegen, zowel bij het eerste elftal van 

de heren als dat van de vrouwen. Hierdoor blijft talent behouden 

voor de club. Er gaan nu enkel nog spelers naar betaald voetbal 

organisaties. HVCH is professioneler geworden.”

wat waren je doelen toen je startte als voorzitter?

“Het bestuur heeft destijds gezamenlijk drie doelen gesteld. 

Eén: de accommodatie moest verbeteren. Zowel in kwaliteit 

als in kwantiteit: moderner en met meer ruimte. twee: er moest 

een kunstgrasveld komen. En ten slotte moest er werk gemaakt 

worden van het vrouwenvoetbal. Verder vonden we dat het  

niveau van het selectievoetbal bij de mannen en vrouwen  

omhoog moest.”

” iK ben TroTs 
op onze club” 

Als voorzitter was hij jarenlang het gezicht van  
HVCH. Na 43 bestuursjaren, waarvan tien als  
voorzitter, is Chris Ploegmakers gestopt.  
In dit interview blikt hij terug én kijkt hij vooruit. 

MARCELBONTE.NL

beelden
vertellen

het
verhaal



wat is er van deze doelen terecht gekomen?

“We hebben alle doelen behaald. Zij het soms 

met wat hobbels. Daarnaast is er nog veel meer 

bereikt. We hebben het voetbalaanbod ver-

breed met g-voetbal, de mini’s, veteranenvoet-

bal en walking football. Er is een mooie nieuwe 

website en clubblad. En het bestuur vormt een 

afspiegeling van de vereniging met leden uit 

alle leeftijdscategorieën. We hebben met zijn 

allen een mooie lijst gerealiseerd, naast de re-

guliere competitie en wat daarbij komt kijken. 

Het heeft veel tijd en energie gekost maar we 

hebben ons telkens de doelen voor ogen ge-

houden en niet opgegeven.”

waar ben je het meest trots op?

“Ik ben het meest trots op het feit dat HVCH de 

meest toonaangevende sportvereniging van 

Heesch is. Bovendien is het de grootste sport-

vereniging van Bernheze. En een voetbalvereni-

ging van betekenis in de regio. Hier mogen we 

als vereniging best trots op zijn. We hebben dit 

met zijn allen neergezet. sowieso mogen Hee-

schenaren best wat minder bescheiden zijn. Het 

is een mooi dorp waar veel gebeurt. Dit moeten 

we durven uitstralen. Daarnaast ben ik trots op 

de nieuwe accommodatie. Bij de bouw waren 

veel mensen van de club betrokken. Dat kost 

meer tijd maar je krijgt er ook veel voor terug.”

wat was de moeilijkste beslissing die je hebt 

moeten nemen?

“Het meest dramatische wat ik heb meege-

maakt bij HVCH waren het verlies van Paul Ver-

stegen en twee – gelukkig succesvolle – reani-

maties op het sportpark. Op zulke momenten 

was ik heel blij met mijn thuisfront. Ik ben dank-

baar dat ik deze functie heb mogen vervullen. 

Daarvoor ben ik zeker veel dank verschuldigd 

aan mijn gezin en Ine in het bijzonder. terugko-

mend op de moeilijkste beslissing die we heb-

ben genomen dan was dat het besluit om de 

accommodatie plat te gooien. Dat er wat moest 

gebeuren was duidelijk maar je weet op zo’n 

moment dat je een langdurig proces in gaat 

waar veel geld mee gemoeid is. Het is dus een 

grote beslissing.”

harold van Munster volgt je op als interim-

voorzitter en daarna komt er een nieuwe voor-

zitter. wat zou je hen mee willen geven?

“Zorg dat HVCH een vereniging blijft waar men-

sen bij willen horen. Een plek waar mensen zich 

thuis voelen en graag naar toe komen. Heb het 

samen goed in voors en tegens. Blijf dichtbij de 

mensen en bestuur de club als vereniging en 

niet als bedrijf. Daarom ben ik blij dat HVCH nog 

steeds in het dorp ligt en niet is verhuisd naar 

een locatie buiten het centrum. Hierdoor stap-

pen mensen makkelijk op de fiets om even naar 

de club te gaan.”

wat zijn volgens jou de uitdagingen voor de 

toekomst?

“Naar mijn mening moet HVCH het huidige ni-

veau behouden of zelfs iets verbeteren. Heren 1 

moet tenminste 1e klasse blijven voetballen en 

vrouwen 1 zou naar de 1e klasse moeten. Ver-

der zou het fijn zijn als het brede voetbalaanbod 

behouden blijft. De grootste zorg is voldoende 

vrijwilligers te vinden. Dit is tegenwoordig over-

al een uitdaging dus ook bij HVCH. als het aan 

mij ligt komen er niet meer kunstgrasvelden. 

gras blijft toch het mooiste.”

ten slotte: wil je nog wat kwijt?

“Ik ben dankbaar voor alle steun die ik uit alle 

hoeken van de vereniging heb mogen ontvan-

gen. Ik blijf betrokken bij HVCH maar minder in-

tensief dan nu. Ik hou van het spelletje dus jullie 

vinden me zeker nog terug langs de velden!”

Chris is een echte verenigingsman. Het hele in-

terview spreekt hij in de wij-vorm en nooit over 

‘ik’. We zijn hem als vereniging veel dank ver-

schuldigd en hopen hem nog vaak te mogen 

begroeten op het sportpark. 
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inTerview 

Jeugdleider > Trainer A1 en B1 > lid jeugdbestuur / afgevaardigde in algemeen bestuur >  

bestuurslid voetbaltechnische zaken / vice-voorzitter algemeen bestuur >  

voorzitter algemeen bestuur. Daarnaast mede-oprichter stichting promotie hvch,  

waarvan 15 jaar voorzitter. 



Mijn voetbalcarrière is 
dus echt nul.“ ”
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Edwin is geboren in Baarn en bracht daar ook zijn vroege jeugd door. Veel later ver-

huisde hij naar Heesch om daar na één jaar weer te vertrekken. Blijkbaar had Heesch 

zo’n goede indruk achtergelaten, dat hij daar met zijn gezin toch weer naar terug 

wilde. 

Edwin woont inmiddels met zijn vrouw gitte en de zonen Lars en Niels in de Hoef II. 

Lars volgt bij de Rooi Pannen de studie Horecaondernemer/-manager en de mees-

te jeugdteams kennen hem wel als scheidsrechter. Zoon Niels voetbalt bij HVCH en 

zit op de mavo van het Hooghuis Lyceum. Edwin is overdag als logistiek manager 

te vinden bij een taxi- en touringcarbedrijf in Cuijk, en daarnaast dus regelmatig bij 

HVCH.   

voetbalcarrière

“Mijn voetbalcarrière is dus echt nul. Badminton was meer mijn sport en met voetbal 

kwam ik pas in aanraking bij HVCH als leider van de F-jes.” Dat leideren was uit nood 

geboren, want er was geen leider voor het team van zijn zoon Niels. Nu is dat bij de 

JO17 en op één jaar na is Edwin nog steeds leider. En zelfs intussen trainer. Hoe kan 

dat dan als je zelf niet gevoetbald hebt? “Dat is vooral goed afkijken als je met andere 

leiders en trainers samenwerkt en je moet misschien ook wel wat geluk hebben dat 

je leider wordt samen met iemand die wel op behoorlijk niveau gevoetbald heeft.”

een team leiden

Edwin is ook nog coördinator van de JO11-JO10 en zoekt zo de sa-

menwerking met andere leiders en coördinatoren. “Het is ook niet 

zo moeilijk om een team te leiden. Veel hangt al af van de wed-

strijdinstelling van de jongens. In de wedstrijd zie je eigenlijk al 

wat voor soort oefeningen je tijdens de training moet geven. 

Voor de wedstrijd doen we een goede warming-up en dan 

in de wedstrijd moeten de jongens het toch voorname-

lijk zelf doen. Moeilijker is het niet.”

edwin Koelman
LaNgs DE LIJN MEt...

Voor iemand die zelf nooit een minuut gevoetbald heeft 
is Edwin Koelman best vaak op de zaterdagen bij HVCH 
te vinden. Een vergadering hier, langs de lijn daar en dan 
zit een groot deel van de zaterdag er weer op.

langs de liJn meT...
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hvch’ers gespoT

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH 

SERVICE

SHOWROOM

REPARATIE

www.fietsplezierheesch.nl  |  0412 451523

SCOOR 
je nieuwe fi ets bij

FIETSplezierFIETSplezierFIETSplezier



Vrijwilligers aan 

het ontbijt

BBQ voor de 

bouwvrijwilligers 

en sponsoren
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sponsoren. Daarna is er een barbecue om een 

periode van hard werken af te sluiten en het re-

sultaat te vieren.

Chris Ploegmakers: “Ik voel me wonderbaarlijk! 

alle mensen die de afgelopen tijd zo hard ge-

werkt hebben aan ons nieuwe clubgebouw zijn 

aanwezig. De reacties zijn louter positief. Het is 

heel mooi geworden. En nu ga ik er een biertje 

op drinken!”

Het is al gezellig druk op het sportpark. Hans 

Romme staat in de Bavaria-kar puntzakjes voor 

de friet te vouwen. Hij showt de nieuwe polo’s 

van het kantinepersoneel. Het kunstgrasveld is 

omgetoverd tot een springkussenparadijs en de 

ouders drinken wat op het terras bij de kantine.

Laurens gloudemans neemt het woord. Na-

tuurlijk zijn er woorden van dank. Verder: “Het is 

een prachtige accommodatie geworden. Laten 

we die samen netjes houden zodat we er nog 

lang van kunnen genieten”. Een paar kampioe-

Een goed feest vier je samen. 
Vanaf vrijdagavond 25 mei 
stond HVCH een weekend 
lang in het teken van de offici-
ele opening van de nieuwbouw. 
Een terugblik op een aftrap vol 
bijzondere momenten.

stilte voor de storm. De koffiekopjes staan klaar, 

de stoep is geveegd, de blauw-witte versiering 

aangebracht. Linsey van Buul graait de laatste 

trosjes ballonnen uit het busje om de finishing 

touch aan te brengen.

De start van de officiële opening van de nieuw-

bouw. Wethouder Wijdeven verricht de ope-

ning, omringd door alle bouwvrijwilligers en 

nen uit de jeugd trekken aan een enorme bal 

midden op het veld. Blauw-witte ballonnen 

zweven naar boven, de opening voor de jeugd 

zit erop.

Zo’n zestigtal vrijwilligers neemt plaats aan ge-

zellig gedekte tafels in de kantine voor een uit-

gebreid ontbijt. Chris Ploegmakers: “De bouw-

vrijwilligers hebben we al bedankt maar ook de 

reguliere vrijwilligers zijn belangrijk voor onze 

club. Daarom willen we jullie vanochtend in het 

zonnetje zetten”. Dat is gelukt, het weer kan niet 

beter en het ontbijt is tot in de puntjes verzorgd.

HVCH 1 trapt af tegen sv DOsKO. Op het ter-

ras en de balustrade genieten anderen van hun 

drankje. De kampioenen van HVCH 9 komen op 

de platte kar richting kantine om de sfeer nog 

verder te verhogen.

Een achtergelaten spandoek en nog wat 

blauw-witte versiering her-en-der getuigen van 

een geslaagd openingsfeestje…

EEN gEsLaagDE 

afTrap!
Vrijdag, 16:07 uur

Vrijdag, 17:30 uur 

Zaterdag, 11:30 uur 

Zondag, 10:05 uur 

Zaterdag, 11:10 uur

Vrijdag, 19:36 uur 

Zondag, 14:30 uur 

Maandag, 7:55 uur 
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387 koppen koffie, 0 bier
525 telefoontjes

nieuwbouw in ciJfers

VLOEROPPERVLAK

TEGELS BAKSTENENELEKTRICITEITSKABEL

BOUWWERK ZAAMHEDEN

WERKGROEP BOUW

STAALBOUWPARTIJEN

31.000 
kiloPROFESSIONALS

BOUW

900
M2

1600
M2

14 
maanden

25
vergaderingen

35/40
betrokken

57.6006.000
meter

FEItEN&CIJFERs
Het lint is officieel doorgeknipt, de eerste biertjes zijn getapt en overwinningen 
gevierd. De nieuwe accommodatie is het resultaat van hard werken, 
doorzettingsvermogen en....

21 seniorenteams: circa 147 mensen: 368 uur

timmerploeg: 6 mensen: 360 uur

12 pleisters

leiding HVCH 1: 30 avonden

12 jeugdteams: circa 84 mensen: 252 uur

Vrijwilligers 
BOuW

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!

KWIN

Hoera voor Gigi! 

Hoera, tijd voor taart

Karin
25 jaar getrouwd

&Tobias

Ontvang 
10% Korting!
ACTIECODE: 
HVCH2018



A Graafsebaan 38  5384 RT Heesch     T  0412 - 450 679     E info@marvys-speelwereld.nl     W www.marvys-speelwereld.nl        

Leef je uit bij Marvy’s Speelwereld! 
Ook voor uw (kinder)feestjes en nu met nieuwe uitgebreide menukaart!  

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
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Helaas konden de volgende personen  
niet aanwezig zijn voor de foto:  
Harm Megens, Jaap van de Wijgert,  
Maikel van Buul, Otto van de Linden. 

Een team voetbalfanaten wat niet met zijn allen voetbalt 

en van onschatbare waarde is binnen hvch, zo mogen 

de scheidsrechters wel genoemd worden. iedere zater-

dag en zondag zorgen zij ervoor dat diverse wedstrijden 

weer in goede banen geleid worden. om ook eens te laten 

zien wie zij zijn, en dat ze ook buiten het veld wel degelijk 

iets te vertellen hebben vond blauw Gras het een mooie  

gelegenheid om hen eens uit te lichten.

heT scheidsrechTers
Korps van hvch

rudo romijnders - al sinds jaar en dag scheidsrechter bij HVCH. als hij niet 

met zijn fototoestel langs de lijn staat is hij met de fluit in de hand op het 

veld te vinden. Heeft voornamelijk een broertje dood aan coachende/roe-

pende/schreeuwende coaches en ouders die alles beter lijken te weten.

noud de Groot – Wil over zijn leeftijd niets kwijt, dat doet er immers ook 

niet toe als scheidsrechter. Heeft in het verleden nog bij Norbert en Litta (nu 

NLC) gevoetbald en is al jaren actief als scheidsrechter. Zijn voornaamste 

prestatie is dat hij al sinds 1980 samenwoont met voormalig miss Hiss.

Frans wijnen – voetbalde al jaren voordat hij begon met fluiten en werd 

vooral gevreesd als voorstopper. Is begonnen als scheidsrechter bij de 

KNVB en is later clubscheidsrechter bij HVCH geworden. Bewegen, sociaal 

contact en samenwerken zijn hierbij zijn drijfveren.

ben van breda – Ziet zichzelf niet zozeer als scheidsrechter maar meer 

als spelleider. Zijn sterkste punt is zijn haviksoog wat nodig is om vanaf de 

middencirkel alles goed te kunnen zien. Zwakke punten zijn er niet, “deze 

gaan tegen mij gebruikt worden”. Wellicht verschijnen deze nog ooit in  

zijn biografie.

Marco van esch – al vanaf seizoen 2012/2013 is hij op de velden te vin-

den. Op zaterdagen fluit hij met name de meisjes onder 19 en onder 17 jaar 

maar ook de wedstrijden van het g elftal staan regelmatig onder zijn leiding.  

Voor hij begon met fluiten speelde hij als (jeugd)speler bij HVCH en daarna 

bij EVVC in Vinkel.  

thomas van nistelrooij – Is scheidsrechter sinds 2014 en fluit voornamelijk 

de jongens onder 12 en onder 13 jaar. Heeft ooit een scheidsrechtersbal die 

teruggeschoten werd over de keeper heen het doel in zien vliegen. Neemt 

tijdens de wedstrijden de tijd om bij jonge spelers die voor het eerst op een 

groot veld voetballen de regels uit te leggen. 

nalsey zimmerman – Voetbalde vanaf 1995 actief bij HVCH maar moest 

wegens blessures in 2010 stoppen met voetbal. Kon het gras op zondag-

ochtend niet missen en besloot om clubscheidsrechter te worden. Is voor 

de wedstrijd vaak zo druk bezig met de wedstrijdanalyse dat hij regelmatig 

als laatste op het veld verschijnt.

jari van de Griend – Is naast scheidsrechter ook nog actief als voetballer.  

scoort regelmatig voor de JO17-1 als spits. Is twee jaar geleden begonnen  

als vaste scheidsrechter bij de E1 maar fluit nu ook regelmatig bij de  

senioren wat meer uitdagingen biedt. Hoopt uiteindelijk net zo goed als  

Bas Nijhuis te worden.

jeroen pittens – Is sinds 4 seizoenen scheidsrechter bij HVCH en doorliep 

ook het klassieke scheidsrechters-traject. Eerst zelf voetballen, vervolgens 

geblesseerd raken, het voetbal niet kunnen missen en vervolgens gaan 

fluiten. Was jarenlang actief als keeper maar moest stoppen wegens een 

aantal ernstige enkelblessures. Heeft met het fluiten nog steeds plezier in 

het spelletje.

helgo van den Akker - Is al 30 jaar op de velden 

te vinden als clubscheidsrechter. Deed dat eerst 

25 jaar bij Oss’20 maar en sinds 5 bij HVCH.  

Begeleid de laatste jaren nieuwe scheids-

rechters die een cursus bij de KNVB volgen.  

Zijn topwedstrijden waren Oss’20 1 – JVC Cuijk 

1 en Oss’20 1 – HVCH 1.

edwin hendriks – Fluit sinds 3 jaar als club-

scheidsrechter bij HVCH en is zowel bij de juni-

oren als de senioren actief. Was ook in functie als 

trainer/leider bij diverse elftallen. Heeft bij zijn 

aantreden de scheidsrechters cursus bij de KNVB 

succesvol afgerond. Zijn voornaamste reden om 

te blijven fluiten is het plezier in het voetbal.

huub Megens – Eén van de leden van de ‘jonge 

garde’ van het scheidsrechters korps. Is naast 

zijn functie als scheidsrechter ook nog verdien-

stelijk als middenvelder bij HVCH12. Heeft hier-

door ook een beresterke conditie waardoor hij 

zich ook buiten de middencirkel kan begeven. 

Lars koelman – 17 jaar pas en inmiddels al twee 

seizoenen actief als scheidsrechter. Met een 

vader als coördinator, een moeder die in de 

evenementencommissie zit en een broer die 

voetbalt kon hij niet ontbreken. Heeft zijn eerste 

scheidsrechters cursus inmiddels gehad waar-

na binnenkort de cursus voor KNVB scheids-

rechter volgt. 

jeroen van de ven – Is ook al diverse jaren  

actief als scheidsrechter binnen HVCH en daar-

bij ook regelmatig rondom de velden te vinden. 

gebruikt zijn ervaring en deskundigheid als 

scheidsrechter ook als assistent scheidsrechter 

bij HVCH2.

jo wijnen – Is al jaren op het veld te vinden, 

eerst als voetballer en later ook als scheidsrech-

ter. Fluit al wedstrijden vanaf zijn 18e. Volgens  

insiders is hij hiermee begonnen omdat hij vond 

dat hij het zelf beter kon dan de scheidsrechters 

van toen. 
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vacaTuresvacaTuresvacaTures

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!

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

 
 
GE Spot 
 
             Iedereen roemt het mooie                                    Van hier af is het toch ook erg goed.                      Wij hebben er nu balkonscenes bij. 
              uitzicht vanuit de kantine. 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                 
                        
 
 
 

© Viltstifttekeningen, Heesch – G. E. Spot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trainers voor JO9 teams

Voor de woensdagmiddag zijn we op zoek naar 

trainers voor de F-categorie. Dit komt omdat 

met het continurooster van de scholen de 

aanvangstijden van de trainingen zijn gewijzigd. 

Lijkt het je leuk om onze jonge spelers 

technieken bij te leren? Meld je dan aan bij Joep 

Vonk. 

verder zijn we op zoek naar: 

-  Een gastheer of gastvrouw voor 

de zondagmiddag voor in het 

wedstrijdsecretariaat;

-  schoonmakers(sters) voor de kantine (een 

ochtend in de week);

-  schoonmakers(sters) voor de rest van het 

gebouw (een middag in de week); 

-  trainer/leider/begeleider voor de recreatieve 

JO19 (a);

-  Een coördinator voor de Zwaluw Jeugdactie 

(eenmalig jaarlijks evenement);

- scheidsrechters voor de zondag; 

- assistent scheidsrechters voor de zondag; 

- scheidsrechters voor op de zaterdag;

vacatures ingevuld!

We hebben een nieuwe toezichthouder/

materiaalman erbij die op doordeweekse 

avonden ervoor zorgt dat alle teams kunnen 

trainen en de accommodatie netjes blijft. Heel 

veel succes!

3. Je verzorgt in samenwerking met de 

werkgroep sponsoring de sponsorberichten.

4. Je kijkt hoe we onze communicatiekanalen 

nog beter in kunnen zetten zodat we met 

iedereen zo goed mogelijk in contact kunnen 

komen. 

Wekelijks ben je hier ongeveer 2 – 3 uur 

mee bezig. Er zijn een aantal piekmomenten 

in het jaar zoals bij de verschijning van het 

bewaarnummer en de presentatiegids. Je doet 

dit niet alleen want we hebben vormgevers en 

fotografen die je producten mooi maken. Heb 

jij interesse in deze functie of ken je een goede 

kandidaat? Neem dan contact op per mail via 

communicatie@hvch.nl of bel met sigrid stam: 

06-51055050.

communicatie hvch

Vind je het leuk om actief te zijn op onze 

website en social media? En om de leden 

van HVCH zo goed mogelijk van informatie 

te voorzien? Heb jij ideeën over hoe we onze 

communicatie kunnen verbeteren? Dan zijn we 

op zoek naar jou! 

wat houdt de vacature in? 

1. Je zorgt voor de nieuwsberichten op onze 

website www.hvch.nl en onze Facebookpagina 

en beheert deze communicatiekanalen. 

De informatie voor berichten wordt bij je 

aangeleverd en vaak is alleen een redactionele 

check nodig. 

2. Je bent verantwoordelijk voor het 

realiseren en uitbrengen van de jaarlijks 

terugkerende communicatie-uitingen, zoals 

de presentatiegids, de bedankfolder en het 

bewaarnummer. 

rabobank.nl/ossbernheze

Dan wil je natuurlijk graag weten wat jouw financiële mogelijkheden zijn. Neem

contact op voor een kosteloos oriëntatiegesprek met Danny of een van zijn collega's

via onze website of telefoonnummer (0412) 45 77 77.

Huis van je dromen gevonden?

Maak een
afspraak

Nieuw huis
kopen?



aandacht 
voor detail

De prachtige open entree, de betonnen trap, de indeling van kleedkamers: 
aan elk detail is gedacht, van ontwerp tot afwerking. Het nieuwe clubhuis is 
een prachtig visitekaartje voor onze club. De gevelstenen bepalend voor de 
uitstraling van dit gebouw zijn uitgezocht door de architect in nauw overleg 
met de productspecialist van Bevers Bouwmaterialen BV in Nistelrode.

www.ari-jenne.nl

Kruishoekstraat 19b - 5384 TK Heesch

T 0412-633555 - E info@rogeco.nl

I www.rogeco.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
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“Laten we bij HVCH afspreken”, zegt Nick Leijten 
als ik hem vraag waar hij geïnterviewd wil worden. 
Hij vindt het oprecht leuk om op De Braaken te 
zijn. We bekijken de nieuwe accommodatie, waar 
nog hard aan wordt gewerkt. “Mooi”, vindt Nick, 
“het geeft de club meteen de uitstraling die bij 
een club van dit formaat past.” 

De derby tegen  
FC Oss was mijn  

beste wedstrijd ooit
“

”

achter de rug. Daardoor heb ik vertrouwen in  

komend seizoen. Ik ben fit en ik ben in vorm.”

hoe heb je de overgang naar het betaald  

voetbal ervaren?

“In het begin was het wennen. Zo ging ik van 

twee keer per week trainen naar bijna iedere 

dag trainen. In de zomer tussen mijn overstap 

van DEsO naar FC Den Bosch heb ik veel con-

ditietraining gedaan. Ik dacht dat ik fit was maar 

dat viel me tegen toen ik bij FC Den Bosch be-

gon. Mede daardoor raakte ik al tijdens de voor-

bereiding geblesseerd. Zo werd ik derde keeper 

in plaats van tweede keeper, een tegenvaller. 

gelukkig kon ik dat seizoen toch mijn debuut 

maken en keepte ik daarna nog een wedstrijd.”

inmiddels heb je je tweede seizoen bij Fc Den 

bosch achter de rug. hoe is dat gegaan?

“De voorbereiding op dit seizoen ging goed.  

De coach twijfelde tussen mij en een ander. 

uiteindelijk werd ik toch tweede keeper. al snel 

mocht ik invallen en hield ik twee wedstrijden 

op rij de nul. toch moest ik daarna weer op de 

bank plaatsnemen. Van september tot eind 

maart keepte ik geen wedstrijden. toen mocht 

ik keepen in de derby tegen FC Oss. Dat was 

mijn beste wedstrijd ooit. sindsdien ben ik blij-

ven staan. Helaas hebben we als team de play-

offs niet gehaald maar voor mij persoonlijk was 

het een goed seizoen. Ik heb een hoop geleerd 

en meer vertrouwen gekregen.”

Hoe is het om voor een profclub te spelen?

“De beleving is heel anders. Het is nu mijn werk 

en niet meer mijn hobby. Er hangt dus meer  

vanaf. als het goed gaat kun je je profileren en 

wellicht doorgroeien. Daarnaast zijn de wed-

strijden heel anders omdat we in een stadion 

spelen. soms wel voor tienduizend supporters. 

Jaren terug had ik dat spannend gevonden, nu 

vind ik het fantastisch!”

wat is je droom?

“Mijn doel is om bij FC Den Bosch eerste keeper 

te zijn voor een heel seizoen. Dat is een realisti-

sche droom. als ik verder kijk dan zou ik wel in 

de eredivisie of League One in Engeland willen 

keepen. Of dat realistisch is weet ik niet. Maar 

ik heb van mijn zaakwaarnemer geleerd om te 

durven dromen. Ik had eerder ook nooit gedacht 

dat ik bij een profclub zou spelen dus wie weet.”

wat voor tips heb je voor keepers met  

dezelfde dromen?

“Natuurlijk moet je talent hebben. Maar daar-

naast zijn geloof in jezelf en hard werken  

belangrijk. Niet te snel tevreden zijn maar altijd 

meer willen.”

Hoe ziet jouw leven als profkeeper eruit?

“Ik train vijf dagen per week, twee keer per dag. 

Eén keer per week hebben we een wedstrijd, 

meestal op vrijdag. Op die dag volg ik een vast 

ritueel, zo ga ik altijd lunchen bij mijn oma. Zon-

dag is mijn vrije dag. Dan probeer ik ook even 

niet met voetbal bezig te zijn. Daarom ga ik ook 

niet vaak bij HVCH kijken. Ik moet gezond eten 

maar dat deed ik altijd al. Ik moet wel dingen la-

ten om mijn rust te pakken. Feestjes kunnen wel 

maar beperkt. En als ik verloren heb dan ben ik 

daar flink ziek van, die dag ben ik niet meer aan-

spreekbaar en ga ik ook nergens meer heen.”

tot slot: hoe kijk je terug op je tijd bij hvch?

“Ik heb bij HVCH mijn mooiste jaren beleefd.  

Een combinatie van presteren en gezelligheid. 

Ik had een fijn team en de keuze om weg te 

gaan vond ik ook heel moeilijk.”

Nick heeft HVCH in zijn hart gesloten maar andersom ook, blijkt al snel.  

Hij wordt veel aangesproken en schudt menig hand. De vraag die het meest 

gesteld wordt, is of Nick na een goede reeks basisspeler blijft in het eerste 

van FC Den Bosch.

Dus nick, ben je nu de eerste keeper van Fc Den bosch?

“Dit seizoen ben ik tweede keeper. Vanaf het moment dat de eerste keeper 

geblesseerd raakte, sta ik onder de lat. Ik heb een goede serie wedstrijden 

NICK LEIJtEN, VaN HVCH  

naar eersTe Keeper 
van fc den bosch

inTerview



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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de dag van...

Tieni  
lagarde

DE Dag VaN…

voor ‘de dag van’ was nu een prima datum  
uitgezocht. het team van tieni was voor 
het tweede opeenvolgende jaar kampioen  
geworden en dat moest natuurlijk gevierd  

worden. Dat vieren duurde trouwens 
meerdere dagen.

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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de dag van...

Ook Desley van P.. kon zich niet meer inhouden 

en het eerste confettikanon ging af. De sfeer zat 

er al meteen goed in en terecht, want wie wordt 

er nu twee keer achter elkaar kampioen?

Frank van Venrooij was weer bereid gevonden 

om de “platte kar” in te zetten en zo rond 13.00 

uur werd begonnen aan de rondrit door Heesch. 

Het is niet verwonderlijk dat dat dan ook de ca-

fés worden aangedaan. Herberg Den Bekker 

was als eerste aan de beurt, daarna ’t tunneke 

en vervolgens wat langer bij Babbels. Dat café 

is mede teamsponsor en Mitch voetbalt natuur-

lijk in HVCH 5. De platte kar ging nog wel langs 

huize Heelwijk, maar een stop aldaar wordt uit-

gesteld voor over 50 tot 60 jaar.

Om 11. 45 uur verdrongen de spelers en bege-

leiders zich dan toch in het nieuwe instructie-

lokaal. Voorzitter Chris Ploegmakers had zoals 

gebruikelijk weer een mooi woordje klaar en 

secretaris ans den Brok had de bloemen. Die 

gingen trouwens naar aanvoerder Joey Hees-

akkers. De bij een kampioenschap behorende 

bonnen gingen naar Paul van Pinxteren, me-

de-leider en de voetballende nestor van het  

succesvolle team.

de plaTTe Kar
Het was fantastisch weer en het sportpark rook 

naar gemaaid gras totdat de eerste blauwe 

rookwalmen over de velden 3, 4 en 5 waaiden. 

onTbiJT
Om 10.00 uur werd er verzameld bij Robert Lee-

ijen in de Jasmijnstraat. Die heeft de ruimte om 

voor de spelers en begeleiders een uitgebreid 

ontbijt neer te zetten. Eieren met spek moesten 

de basis leggen om de rest van de dag aan te 

kunnen. Iedereen was er trouwens en dat is ook 

wel kenmerkend voor dit team.

woordJe van de voorziTTer
Om iets over elf werd tieni gebeld door ans 

den Brok, want vanuit het bestuur wordt natuur-

lijk aandacht besteed aan het kampioenschap. 

HVCH 5 kon echter nog niet vertrekken naar de 

sportvelden, want sponsor tom was nog niet 

gearriveerd.

1
   

10.00 uur ontbijt bij robert leeijen

2
   

11.45 uur woordje van de voorzitter in het 
nieuwe insTrucTieloKaal

4
   

15.00 uur toeteren bij huize heelwijk

3
   

13.00 uur Start rondrit met de platte kar door heeSch

5
  

21.00 uur einde oefening van deze eerSte feeStdag

6
 
  23.00 uur Sommigen zitten toch nog bij babbelS

de eersTe feesTdag:

Rond 15.30 uur landt het hele gezelschap weer 

bij HVCH. Daar is een terras ingericht bij de 

noodkantine waar het onder de bomen goed 

toeven is. alle sponsors voegen zich daar bij het 

team en het wordt een hele gezellige middag.

Zo rond 21.00 uur beginnen sommige spelers 

de lengte van de dag en het alcoholhoudend 

nat toch te voelen. sommigen gaan elders nog 

weer verder en anderen gaan voldaan naar huis. 

Morgen is er weer een dag, dan kan er bij Van 

Berkel aan het zwembad letterlijk en figuurlijk 

bijgetankt worden, op dinsdag staat de dag bij 

Paul gepland en op woensdagavond is de bar-

becue bij Van den akker gepland.

eigen voeTbalcarrière
tieni groeide op in Lithoijen en zat als van-

zelfsprekend bij het voetballen. In de senioren 

voetbalde hij bij Norbert 1 en tijdens zijn dienst-

tijd werd dat ook wel het tweede. Op zijn 28ste 

kreeg hij een kruisbandletsel en na het herstel 

deed hij het wat rustiger aan in Norbert 3. Nor-

bert was toen al verhuisd van Lithoijen naar Lith, 

maar was op die accommodatie nog wel een 

zelfstandige vereniging. Op zijn 35e stopte tieni 

met voetballen.

loopbaan biJ hvch
Dat stoppen met voetballen kwam mede om-

dat hij samen met ankie een jong gezin had met 

twee jongens. ankie voetbalde tropuwens zelf 

ok en via ankie kwam tieni in aanraking met 

HVCH. anklie was leider van tom en tieni werd 

leider van het team van giel. Later wisslede tieni 

nog al eens van tom naar giel en andersom en 

ook was hij wel eens leider van beide zonen 

tegelijkertijd. Bij het leideren kwam vervolgens 

ook het trainen.

sinds een paar jaar is tieni op de zaterdagen 

ook hoofdleider bij de jeugd. Normaal is tieni 

vanaf 11.00 uur aanwezig tot aan de sluiting zo 

rond 18.00 uur. In de middagen zijn daar dan 

ook Willy van Bakel, Jan Habraken en theo 

Romme. Mayo Romme maakt op de zaterdagen 

nog langere dagen, die start al rond 9.00 uur en 

sluit in de middag altijd mee af. Mocht tonnie de 

Jong op vakantie zijn, dan wordt hij vervangen 

door tieni.

hvch 5
toen tom naar de senioren ging vroeg hij zijn 

vader om leider en trainer te worden en onder 

bepaalde conditie wilde tieni dat wel doen.  

Volgens tieni bestaat HVCH 5 eigenlijk uit een 

samensmelting van twee vriendengroepen. 

Hans van Buul en Paul van Pinxteren waren 

van het begin af aan ook als leiders betrokken, 

waarbij Paul ook nog steeds actief is als speler. 

In het eerste jaar waren er maar net voldoende 

spelers, meer in het tweede jaar bij de senioren 

kwamen ook Björn van de Wetering en Robert 

Leeijen bij het team. Het team werd meteen 

kampioen om vervolgens de drie seizoenen 

daarna telkens de nacompetitie voor promotie 

halen. Dat lukte telkens in de finale niet.

En nu dan twee keer achter elkaar kampioen, 

dus drie kampioenschappen in zes jaar.

Het sportpark rook naar gemaaid gras  
totdat de eerste blauwe rookwalmen  

over de velden waaiden.
“

”
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ieder jaar neemt hvch weer deel aan de Grote clubactie. onze (jeugd)

leden gaan o.a. langs de deuren om loten te verkopen. Achter zo’n  

actie verschuilt natuurlijk ook een organisatie. De redactie van blauw 

Gras was benieuwd naar het verhaal van Grace romijnders. wat doet ze 

voor de club, wat houdt de Grote clubactie in en wat wordt er uiteindelijk 

met het opgehaalde geld gedaan?

De grote Clubactie zet zich al meer dan 45 jaar in voor het Nederlandse ver-

enigingsleven door het organiseren van een loterij. Voor deze loterij kunnen 

verenigingen loten verkopen en daarmee geld inzamelen. Per lot van €3,- 

gaat er 80% naar de club. Met de loterij kun je verschillende geldprijzen of 

dagjes weg winnen. Er zijn inmiddels zo’n 5.500 clubs die mee doen.

‘Het geld dat naar de club gaat, wordt ieder jaar weer goed besteed. Zo stelt 

HVCH ieder jaar een doel. afgelopen jaar was dat een nieuw ballenrek voor 

in het materiaalhok. Dit hebben we dan ook kunnen realiseren’, aldus grace.

Vanaf 15 september tot en met 22 november 2018 kun je loten kopen voor 

de loterij. ‘Het zou leuk zijn als we het opgehaalde bedrag dit jaar weer kun-

nen verhogen. Het doel van aankomend jaar is nog niet bekend, maar we 

zijn druk aan het overleggen’. 

achter een loterij als deze zit ook heel wat administratief werk. Zo moet 

grace per verkocht lootje alle gegevens, inclusief bankrekeningnummers, 

invoeren. ‘Ik steek hier veel uren in. als ik vervolgens zie hoeveel het op-

brengt voor de club, dan is het dat allemaal waard’. Daarnaast houdt grace 

ook het aantal verkochte loten per persoon en per team bij. HVCH rijkt na-

melijk zelf ook prijzen uit als blijk van waardering. Zo krijgen de leden die 

het meest verkocht hebben cadeaubonnen van Van tilburg en het team dat 

het meest verkocht heeft consumptiebonnen van de kantine. 

‘Ik hoop dat we ook dit jaar weer iedereen enthousiast kunnen krijgen om 

zijn of haar steentje bij te dragen voor de club. Daarnaast hoop ik als orga-

nisator dat iedereen inziet hoe belangrijk acties zoals deze zijn om wat voor 

de club te kunnen realiseren. Dus doe allemaal mee!’

grote clubactie 2018
een KorT inTerview meT de organisaTie: grace romiJnders

Het is nu één jaar na het ongeval en overlijden van onze Paul.

Alles weer de eerste keer gehad.

’t Lijkt gisteren maar wat is er veel gebeurt sindsdien.

We moeten verder met een groot gemis en verdriet.

Dit doen we samen.

We hebben daarbij veel steun en hulp gehad, en nog steeds!

Hiervoor zijn we iedereen heel erg dankbaar. 

Ook vanuit HVCH veel steun ontvangen, 

daarvoor heel hartelijk dank!

Alle medewerking heeft ons erg goed gedaan. 

Het nieuwe seizoen begint weer.

Een nieuwe kantine.

Iedereen een sportief jaar 

En we onthouden zijn motto:

Om te sporten, te helpen, toeschouwer te zijn. 

Bedankt, 

Familie Verstegen

een jaar later…

Verdeel je tijd  
            en je hebt tijd !“ ”
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•  De ouder-kind wedstrijden zijn weer op een 

zeer plezierige wijze verlopen. Deze keer zijn 

al deze wedstrijden op 1 avond gespeeld wat 

zorgde voor een vol sportpark met veel sfeer.

•  Door het feit dat de KNVB besloten heeft 

om het seizoen 2017-2018 later te beginnen 

is het ook later geëindigd. Door uitgevallen  

wedstrijden bleek bij het einde van het  

seizoen dat teams in de problemen kwamen 

met toezeggingen bij bepaalde toernooien. 

  Vanuit de jeugdcommissie hartelijk dank 

en veel respect voor de manier waarop het  

wedstrijdsecretariaat alles opgepakt heeft 

om alle wedstrijden en toernooien toch  

zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

•  De nieuwe accommodatie is een genot! 

Dit zorgt ook bij de jeugdleden voor 

een grote glimlach, men is trots op 

het uiteindelijke resultaat na een 

heel seizoen “kamperen”.

  Hartelijk dank aan allen die hun 

steentje bijgedragen heb-

ben aan het uiteindelijke  

resultaat!

  In het weekend van 

de officiële opening 

bleek de JO11-

5 kampioen te 

zijn geworden, 

en zij waren de  

eersten die het kam-

pioenschap mochten 

vieren op de tafels in de  

nieuwe kantine.

•  Begin juni werd de HVCH 

jeugd weer verblijd met Beach-

voetbal. Op het grote tijdelijke 

zandstrand van De Misse werd  

menig partijtje uitgeknokt op een 

sportieve manier. Een en ander werd 

in goede banen geleid door enthousiaste 

HVCH scheidsrechters. 

  Ook werd de HVCH JO11-5 op het podium  

gehaald om ze nog een keer te feliciteren met 

het behaald kampioenschap. 

•  Na de officiële opening van de nieuwbouw 

van HVCH werden er in juni 2 grote toernooien 

voor de jeugd georganiseerd. Op 2 zaterdagen  

Jeugd

was het sportpark overvol met spelers,  

ouders & begeleiders die onder deskundige 

leiding van de toernooi commissie en zeer 

veel HVCH scheidsrechters een heerlijke 

dag hadden. In de eerste week van de 

schoolvakantie was er nog een mooi 

toetje met de voetbalweek, met 

meer dan 100 deelnemers!

als laatste punt nog de  

mededeling dat er nog  

altijd vacatures bij de 

HVCH jeugd openstaan. 

HVCH wil graag fit 

voor de toekomst 

zijn en daar zijn 

vele handen voor 

nodig. Heb je tijd 

en zin om voor jouw 

HVCH de handen uit 

mouwen te steken, laat je 

dan horen!

De HVCH jeugd  
geniet met  
volle teugen!
terugblik op de belangrijkste hoogtepunten 
van de jeugdcommissie:

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



Mijn faVoriete positie in het Veld:

ik ben heel goed in:

Mijn lieVelingsclub:

de beste speler Van de wereld:

Mijn hobby’s Zijn:

ik hou niet Van:

Mijn faVoriete website is:

het leukste boek Vind ik:

Mijn faVoriete gaMe is:

de beste speler uit Mijn teaM is:

school:

groep:

het leukste Vak op school:

Mijn broer(s) / Zus(sen):

het lekkerste eten:

Mijn lieVelingskleur is:

dit boek lees ik het liefst:

later word ik:

ik heet: 

Mijn leeftijd:

Mijn teaM bij hVch:

Mijn rugnuMMer is:

jeugD
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Heel veel jongens en meisjes uit Heesch zetten vol energie en 
toekomstdromen bij HVCH hun eerste stappen op het voetbalveld. 
Daar, in die jeugdteams, ontstaan vaak vriendschappen voor  
het leven. Daarom in Blauw Gras een speciaal vriendenboekje, 
waarin elke uitgave een jeugdlid zich voorstelt!

VrienDenboekje

Hallo
 Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8

Exclusief bij Jumbo wiegmans

Spaar vanaf 1 september mee!
Voetbalplaatjes van HVCH

Vince 2009-2018



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

HVCH!

VanMunster_adv_HVCH.indd   1 08-03-16   13:06
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