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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!



Blijven Bouwen aan 
een herkenBare 
vereniging

Voor mij een primeur om als waarnemend voorzitter het 

voorwoord te mogen schrijven en jullie mee te nemen in het 

reilen en zeilen van de club, waar we op alle fronten bouwen 

aan een herkenbare vereniging. 

de afbouw en omgeving van onze nieuwbouw nadert met gepast 

tempo het eindpunt. met nadruk op gepast tempo, omdat we zuinig 

moeten zijn op de capaciteit in menskracht en uitgaven. maar alles komt 

aan de beurt! We bouwen tegelijkertijd ook door aan het prestatief voet-

baltechnisch beleid, inmiddels een item met veel lading geworden. Soms 

emotioneel, waardoor we ervoor moeten waken dat objectiviteit en realiteit 

niet dreigen te verzanden op weg om uitgesproken ambities te realiseren. 

de HVcH-identiteit is een gemeengoed. We moeten zorgvuldig en wel-

overwogen de criteria herijken om als vereniging herkenbaar te blijven naar 

leden en supporters. Niet alleen nu maar vooral naar de toekomst.

 

Ook de projectgroep ‘Fit voor de Toekomst’ heeft behoefte aan een duide-

lijke karakterbeschrijving van onze vereniging. Wat vinden leden en ouders 

nu dat HVcH is? Het antwoord op die – en andere – vragen willen we gaan 

ophalen met een uitgebreid leden(tevredenheids)onderzoek. Neem de tijd 

om jouw stem en mening te laten horen! de uitkomsten van het onderzoek 

helpen bij de invulling van het nieuwe bestuursmodel, dat beoogt meer 

duidelijkheid in bevoegdheden en verantwoordelijkheden te geven aan de 

talloze vrijwilligers en medewerkers. We merken dat veel mensen hun han-

den uit de mouwen willen steken voor HVcH, dat is een welkome ontwik-

keling. HVcH is iedere vrijwilliger zeer erkentelijk en dankbaar voor hetgeen 

men gedaan heeft voor HVcH, doet voor HVcH of gaat doen voor HVcH. 

Vele handen maken licht werk!

 

de eerste seizoenshelft is onderweg en dat gaat vooralsnog met wisselend 

succes bij de verschillende selectieteams. Vrouwen 1 heeft een fikse uitda-

ging om in de eerste klasse hun ‘mannetje te staan’, maar de start van het 

seizoen geeft vertrouwen! Heren 1 kende een valse start en pakt hopelijk 

snel de draad weer op. Heren 2 is uit de startblokken gevlogen en als men 

die lijn vasthoudt en alles heel blijft, gaat dat voor deze talentvolle ploeg 

een heel mooi seizoen worden. bij de jeugd gaat het ook crescendo met 

de JO19-1 en JO17-1, een goede ontwikkeling natuurlijk om een aantal van 

deze talenten later in HVcH 1 te zien schitteren. 

maar HVcH is veel meer dan selectie-voetbal. Strijd en competitie is er op 

elk niveau binnen de club en vooral de saamhorigheid maken prestaties 

ondergeschikt, getuige de gezellige drukte in de kantine. dat brengt me bij 

een zorgelijk punt. Hoewel wetgeving voldoende duidelijk is, moeten we 

toch extra stappen nemen om het doorgeefsysteem van alcohol aan min-

derjarigen uit te bannen. dit doen we al door diverse uitingen en technische 

maatregelen, maar roepen hierbij ook vooral de hulp van ouders in. maak 

het bespreekbaar en vraag begrip voor het feit dat bij HVcH net zo goed 

landelijke wetgeving geldt en er geen speling op dit beleid is, wat eenieder 

ook vindt, weet en ervaart.

 

U leest wel, voldoende werk voor de club, met waardering en respect voor 

ieders inzet gaan we samen de club weer enkele stappen verder brengen!

Ik wens u allen veel leesplezier!

Harold van munster

Vice-voorzitter HVcH

Wiegmans

1

Brian Vialle
HVCH - 1

Harold van munster
Vice-voorzitter

van de vice-voorziTTer
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ALS TrAINer beN 
Je ALTIJd bezIG 
meT de volgende 
sTap

“
” Van nét promotie mis

lopen naar een start met 
één punt uit vijf wedstrijden: 

de wereld van een trainer kan in 
korte tijd volledig veranderen. Een 

mooi moment om koffie te drin
ken met Maarten van Vugt, 

trainer van het eerste. 

HvCHOSS ‘20nulandiablauw geeljvC Cuijk

inTerview

kun je je even kort voorstellen voor 
de hvch’ers die je nog niet kennen?
“Ik ben maarten van Vugt, 49 jaar en woonachtig 

in berghem. Ik ben al meer dan vijfentwintig jaar 

samen met miranda en we hebben twee kin-

deren: Sem van vijftien en Ise van elf. In het da-

gelijks leven ben ik applicatiebeheerder bij een 

logistiek dienstverlener. en daarnaast hoofdtrai-

ner bij HVcH Heren 1. de afwisseling tussen die 

twee werelden vind ik heerlijk.”

hoe ben je in het trainersvak  
terecht gekomen?
“Ik was nog jong toen ik als trainer aan de slag 

ging. Ik volgde een opleiding aan het cIOS maar 

kampte met een zware knieblessure. Via school 

kreeg ik de kans om de opleidingen Tc (trainer-

coach) 3 en Tc 2 te volgen. daarna was er plek 

voor me op de opleiding Oefenmeester 1 in zeist. 

die kans krijg je niet vaak dus de keuze was snel 

gemaakt. dit betekende wel het einde van mijn 

eigen sportieve loopbaan want dat was niet te 

combineren met de opleiding. Ik ben eerst een 

aantal jaar jeugdtrainer geweest. Toen ik bij TOP 

Oss de A1 trainde werd ik gevraagd om samen 

met Harold deijl ook de amateurs Heren 1 te 

trainen. Samen trainden we toen beide teams. 

zo ben ik bij de senioren terechtgekomen.”

dit is je tweede seizoen bij hvch. 
HvCH 1 heeft nu vijf punten uit tien 
wedstrijden. vorig jaar hing de vlag 
er een stuk beter bij. hoe komt dit?
“Ten opzichte van vorig jaar ontbreekt er een 

aantal ervaren spelers. We hebben nu een jong 

maar daardoor nog wat onervaren team. Het 

heeft tijd nodig om te groeien. We hebben maar 

één keer verdiend verloren, in de overige wed-

strijden konden we wel goed mee voetballen 

en kansen creëren. enerzijds biedt dit houvast, 

anderzijds moeten we die punten wel gewoon 

gaan pakken. Het seizoen is nog lang maar we 

moeten niet de aansluiting missen. We moeten 

het geloof erin blijven houden. Twee tot drie 

keer winnen en we behoren weer tot de mid-

denmoot. “

“Overigens was het resultaat van vorig seizoen 

ook wat geflatteerd door het ontbreken van 

echte toppers in de competitie. Normaal ge-

sproken zouden we met het aantal punten dat 

we behaald hadden tot de middenmoot horen. 

Nu pakten we zelfs een periodetitel. Ook toen 

hebben we moeilijke fases gekend.”

Wat vind je het hoogtepunt uit je 
trainerscarrière tot nu toe?
“eén van de hoogtepunten was het kampioen-

schap met JVc cuijk op het allerhoogste ama-

teurniveau. Natuurlijk ook de promoties naar de 

hoofdklasse met OSS ’20 en blauw Geel. maar ik 

denk dan ook aan mijn tijd bij TOP Oss. Vanwege 

de splitsing van het betaald en amateurvoetbal 

daar moesten de amateurs beginnen in de 4e 

klasse. We zijn toen doorgepromoveerd tot de 

hoofdklasse. Als trainer vergeet je eigenlijk vaak 

van successen te genieten omdat je altijd bezig 

bent met de volgende stap. de volgende wed-

strijd, het volgend seizoen. Nu ik wat langer trai-

ner ben en wat ouder kan ik wel beter relative-

ren. door de mindere periodes leer je de betere 

ook meer waarderen.”

en wat was het dieptepunt?
“Gelukkig ben ik nog nooit gedegradeerd met 

een team. Het dieptepunt was misschien mijn 

ontslag bij blauw Geel. Na een week werd ik 

weer aangenomen op voorspraak van de spe-

lersgroep. dus tegelijkertijd was dat ook een 

soort hoogtepunt. Verder kan ik er enorm van 

balen als echte sportmensen moeten afhaken 

wegens blessures.” 

heb je een voorbeeld binnen het 
trainersvak?
“Ik heb niet echt een idool maar wel respect 

voor collega-trainers. Ik kijk dan naar spelopvat-

ting en -ontwikkeling. Ik vind het bijvoorbeeld 

knap dat Klaas Wels van TOP Oss doorgegroeid 

is zonder status als oud-prof. Hij heeft zichzelf 

een doel gesteld en doet hier geen concessies 

aan. Overigens vind ik ook dat de onderlinge 

sfeer tussen collega-amateurtrainers goed is. 

We klankborden vaak en wisselen informatie uit. 

Vroeger was dat weleens anders.”

heb je nog wensen voor de rest van 
je trainerscarrière?
“mijn zoon roept weleens dat hij het leuk zou 

vinden als ik eens zijn trainer word. dus dat is 

nog een wens op persoonlijk vlak.” 

tot slot: heb je zelf nog iets dat je 
kwijt wilt?
“Ik hoop op de steun van de club. Vorig seizoen 

hebben de supporters ons fantastisch aange-

moedigd. daar heeft het team veel aan gehad 

en daar kunnen de jongens ook nu veel steun 

aan hebben.”

sv toP ojC rosmalen top oss

Trainers loopBaan:
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annie rovers
LANGS de LIJN meT...

Jeugdleidster, hulpkracht in de kantine, gastvrouw 
bij thuiswedstrijden: ze was het allemaal. maar 
bovenal is Annie rovers al decennialang fanatiek 
supporter!

langs de liJn meT...

Hoewel ze niet actief 
sportte, werd Annie tóch 
Sportvrouw van het Jaar
“

”

Het is begin jaren ’80 als Annie voor het eerst bij HVcH komt. Haar man Lam-

bert, later ook penningmeester en erelid van de club, is gevraagd het 50-jarig 

jubileum mee te organiseren en haar zoons mark en Gerben voetballen in de 

jeugd. zo wordt Annie leidster bij de F-jes, na de periode van riekie megens en 

Annie engelbart. Het is in de tijd dat de F-jes nog geen F-jes heten, maar dat de 

teams namen krijgen zoals Ajax, PSV, Feyenoord en Vitesse. een goede lichting 

zo blijkt, met spelers als Angelo Neelen, Frank Verstegen, mark Hanegraaf en 

Patrick van zandvoort.

Annie gaat ook meehelpen in de kantine, die toen gerund werd door Jan 

Schuurmans en waar in die tijd Kees en Annie Jacobs heel actief waren. de 

gezelligheid in de goedbezochte kantine maakt dat het flink aanpoten is. Haar 

inzet blijft niet onopgemerkt, want ondanks dat Annie niet actief sport bij HVcH, 

wordt zij toch verkozen tot Sportvrouw van het Jaar, met Piet van der burgt dat 

jaar als sportman.

hvch 1

Vanaf het begin was Annie supporter van HVcH 1. en ook nu nog bezoekt  

Annie, samen met vriendin Sjan Vos, elk seizoen eigenlijk alle thuiswedstrijden 

en bijna alle uitwedstrijden. bij de uitwedstrijden rijden Sjan en Annie dan met 

de spelersbus mee. Annie is ook jarenlang gastvrouw geweest bij de thuiswed-

strijden van HVcH 1. zij ontving dan de scheidsrechters en de bestuursleden 

van de bezoekende verenigingen. In die tijd reed Annie vaak met het bestuur 

mee naar de uitwedstrijden van HVcH 1. dit leidde er wel eens toe, dat ze bij de 

vereniging die dan bezocht werd, ook nog eens als gastvrouw optrad.

Als we met Annie langs de lijn staan is het nog mooi weer voor de tijd van het 

jaar: de zon schijnt, maar de HVcH-das moet om! Ondanks dat de punten 

achterblijven, houdt Annie vertrouwen in ons vaandelteam: ‘Het goede 

spel komt wel weer’!
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Terug in de TiJd

ONGeSLAGeN
kampioen

de prominente krantenkop “Sjef van bakel 

matchwinnaar bij dSV (0-1)” vraagt om een 

terugblik met de hoofdpersoon. die het 

bewuste krantenartikel zelf óók bewaard blijkt 

te hebben. Sjef slaat een zorgvuldig geordende 

map open vol krantenknipsels, een cartoon 

van de kampioensreceptie en foto’s van het 

kampioensteam. “er zat veel voetbal in, met 

sterkhouders in elke linie en een goeie teamgeest. 

dat was voor een groot deel te danken aan trainer 

marcel Kuypers. die pakte het serieus aan. Ik kan 

me herinneren dat hij ons tijdens de steenkoude 

winter met een tempoloop op en neer naar Oss 

stuurde. dat betaalde zich uit. We kwamen in 

februari scherp de winterstop uit.”

Van bakel wordt in januari 70 jaar en is al meer 

dan 60 jaar lid van HVcH. In 1978 was hij een 

van de routiniers. “Ik speelde vanaf m’n 17e in het 

eerste. We hadden dat jaar een geweldig team, 

met slechts één niet-Heeschenaar, Ger bongers, 

en een mix van ervaring en jonge gasten. zoals 

Hans van dijk en linksbuiten chris (of christ?) van 

de Akker, die later bij Vitesse en in het Nederlands 

amateurelftal heeft gespeeld. 

moeizame wedstrijd

Ook de dag van het kampioenschap lijkt nog vers 

in het geheugen te liggen. “In die tijd speelden we 

derby’s voor wel 2500 of 3000 man publiek. We 

reisden met bussen af naar Sint Anthonis. Ik kan 

me herinneren dat het een moeizame wedstrijd 

was. dSV vocht nog tegen degradatie en wij 

konden na een paar goede seizoenen eindelijk 

kampioen worden, dus er zat best wat spanning 

op. meestal was ik mid-mid, maar als er ergens 

in het team gaten vielen dan vulde ik dat in. deze 

wedstrijd was onze spits martin maas geblesseerd, 

dus stond ik voorin.” Uiteindelijk kopt Van bakel 

zelfs de winnende goal binnen, uit een voorzet van 

Hans van dijk. “de ontlading was groot. meteen na 

de wedstrijd ging de trainer op de schouders en 

later reden we claxonnerend met al die bussen 

Heesch weer binnen. Het was een prachtige 

dag! de kampioensfoto heeft jarenlang in de 

kantine gehangen, dat zegt wel iets. Veel mensen 

herinneren zich dit team nog en er zijn zelfs 

plannen om volgend jaar een reünie te houden!”

“Dit was het mooiste seizoen dat ik heb meegemaakt,” 
zegt Sjef van Bakel als hij het krantenartikel uit 1978 in zijn hand 
pakt. “We werden ongeslagen kampioen en nu – veertig jaar later – 
wordt dat team nog door veel mensen gezien als ‘het beste eerste 
elftal van HVCH ooit’. Ik ben trots dat ik daar deel van uitmaakte.”

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH 

SERVICE

SHOWROOM

REPARATIE

www.fietsplezierheesch.nl  |  0412 451523

SCOOR 
je nieuwe fi ets bij

FIETSplezierFIETSplezierFIETSplezier
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winTer  sTop...
WAT 
NU?

wildwinterkermis
Zondag 9 december

misschien valt deze blauwGras precies 

op tijd of nét te laat bij je op de mat, 

maar in dit overzicht mag het niet ont-

breken: de wildwinterkermis! Voor velen 

hét hoogtepunt van de winterstop! dit 

jaar op zondag 9 december vanaf 12.00 

uur in de kantine. Het rad zal draaien 

vanaf circa 12.30 uur tot 18.00 uur en 

kent circa 30 gewone rondes en 10 su-

perrondes, de loten kosten net als voor-

gaande jaren 50 cent voor de gewone 

rondes en 1 euro voor de superrondes. 

HVcH 1 speelt op die middag ook een 

thuiswedstrijd tegen Alverna, dus het 

belooft weer een gezellige happening 

te worden, ondersteund door de dJ van 

remote rental en presentatie van het 

duo Leijen en maik van Hoorn!

zaalvoetbal Kersttoernooi Jo-10 t/m Jo-13
Donderdag 27 en vrijdag 28 december 

na twee dagen vol kerstontbijt, - brunches en -diners is het weer tijd 

om lekker te bewegen en vooral plezier te maken met je teamgenoten! 

het jaarlijkse Zaalvoetbal Kersttoernooi voor JO-10 t/m JO-13 vindt 

plaats op donderdag 27 december en vrijdag 28 december in sporthal 

’t vijfeiken.

Het Jeugd evenementen Team van HVcH wil nogmaals de JO15, JO17 en 

de JO19 teams bedanken die vorig jaar de JO10/JO11/JO12 en JO13 heb-

ben begeleid. Naast dat de jonge voetballers dat natuurlijk fantastisch 

vonden, ontstond er leuke concurrentie tussen de coaches die we hopen 

dit jaar weer terug te zien! Niet alleen hopen we dat we vanuit de JO15, 

JO17 en JO19 weer aanmeldingen krijgen om teams te komen begelei-

den, ook (bonus)ouders, broers, zussen, ooms en tantes nodigen we van 

harte uit om zich op te geven als vrijwilliger. dit kan via een mailtje naar 

hvchjeugd@yahoo.com vermeld daarbij je naam en welke dag en tijd je 

wil komen helpen. dan zorgen wij voor de lunch. Het toernooi duurt van 

08.30 uur tot 18.00 uur.  mensen die een maatschappelijke stage willen 

vervullen zijn ook van harte welkom!

 

Het aanmelden voor het toernooi zelf zal in december online staan en 

bekend worden gemaakt via jullie coaches/trainers. de definitieve tijden 

en indelingen staan vanaf week 51 op HVcH.nl.

winterwandeling
Zondag 13 januari

meer bewegen in het nieuwe jaar? ga aan de slag met je goede voornemen en wandel op zondag 

13 januari 2019 mee tijdens de 14e editie van de heesche winterwandeling.

de start is vanaf 9.00 uur in de kantine van HVcH, binnenweg 1 te Heesch. er zijn vier afstanden uit-

gezet, voornamelijk in de prachtige bossen ten zuidoosten van Heesch: 10, 15, 20 en 25 km. Voor de 

kortste twee afstanden mag gestart worden tot 12.00 uur en de starttijd voor de langste twee afstanden 

sluit om 11.00 uur. bij alle afstanden wordt er op de pauzeplaats erwtensoep, 

chocomel, thee en koffie geserveerd.

Inschrijven kan op zondag 13 januari voorafgaand aan de wandeling, de kosten 

bedragen slechts €3,00 per deelnemer.

Biljarttoernooi
Vanaf dinsdagavond 15 januari

De club van 50 organiseert, na 1 jaar afwezigheid vanwege de nieuwbouw, wederom het tradi-

tionele hvch-biljarttoernooi. De speelavonden zijn op dinsdagavond 15 januari en donderdag-

avond 17 januari, met de finale op een zaterdagmiddag. 

Nadat alle inschrijvingen binnen zijn wordt er geloot. Op de speelavonden spelen steeds 4 spelers 

tegen elkaar in een poule, elke speler speelt 3 wedstrijden op een avond. de beste 2 van die poule 

gaan door naar de volgende ronde. Uiteindelijk blijven er 8 spelers over voor de finalewedstrijden op 

zaterdagmiddag. Aan het eind van de middag wordt bekend wie zich de biljartkampioen van HVcH 

mag noemen en de HVcH-wisselbeker en een leuke geldprijs mee naar huis neemt! 

deelname kost slechts € 5,- en inschrijven - graag voor het einde van het jaar - kan aan de bar in de 

kantine van HVcH of bij Peter Gloudemans (06 129 034 41) of Appie Visscher (06 510 974 94).

Of het nou een zachte winter wordt of er eindelijk 
weer een Elfstedentocht plaatsvindt: de winter
stop legt de voetbalcompetities een poosje 
stil. Misschien denk jij: ‘lekker, effe een paar 
weken niks doen’ of juist ‘jammer: geen 
wedstrijden, maar ik moet mijn conditie 
wel op peil houden’. Wat het ook is: je 
hoeft je tijdens de winterstop in ieder 
geval niet te vervelen bij HVCH!



onze vereniging
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HVcH is een prachtige vereniging waar héél veel zaken goed 

gaan, maar waar daarnaast ook een aantal verbeteringen nodig 

zijn. In overleg met Algemeen bestuur en Jeugd bestuur zijn een 

9-tal aandachtspunten vastgesteld, die tijdens informatiebijeenkom-

sten in juni, juli en oktober met geïnteresseerde vrijwilligers zijn gedeeld. 

een aantal verbeterpunten krijgt momenteel prioriteit, zoals de analyse van 

activiteiten, cultuur en gedrag, vrijwilligersbeleid en visie en strategie voor 

de toekomst. 

kwartiermakers
Vijf kwartiermakers zijn sinds juni aan de slag om, ieder voor hun eigen 

portefeuille, de nieuwe organisatie vorm te geven en in te richten. Tot het 

moment van definitieve overgang naar de nieuwe structuur, waarvoor vol-

gens de huidige inzichten medio 2019 een extra ALV belegd wordt, blijven 

het huidige Algemeen bestuur en Jeugd bestuur in functie. deze fase leidt 

zoals vooraf aangegeven hier en daar onvermijdelijk tot onzekerheid. Het is 

echter een fase waar we samen doorheen moeten én willen. een dik com-

pliment voor de zittende bestuursleden en kaderleden voor de wijze hoe ze 

hiermee omgaan is hier meer dan op zijn plaats!

 

de viJf kwarTiermakers
• Harold van munster – werkpakket voorzitter

• Laurens Gloudemans – werkpakket facilitaire zaken

• rob van Aalst – werkpakket financiën

• Angelo Neelen – werkpakket voetbalzaken 

• Joris Priem – werkpakket personeel & organisatie

 

procesanalyse
de kwartiermakers zijn nu met steun van de projectgroep én met een aantal 

vrijwilligers die het werk nu doen bezig alle werkzaamheden van vrijwil-

ligers binnen HVcH in beeld te brengen (de ‘procesanalyse’). dit leidt ertoe 

dat het duidelijk wordt welke werkzaamheden verricht moeten worden, wie 

‘ervan is’ en met wie je afspraken moet maken om de klus goed te klaren. 

Nu komt het te veel voor dat onduidelijk is wie verantwoordelijk is en heb-

ben vrijwilligers te veel werk op hun bordje liggen. doel is minder werk met 

meer vrijwilligers en zorgen dat iedereen weet wie ‘waarvan’ is. een aantal 

vrijwilligers heeft zich al aangemeld om te ondersteunen bij de organisatie-

wijziging, maar er is natuurlijk nog meer hulp welkom. bijvoorbeeld op het 

gebied van financiën en communicatie. Het uiteindelijke doel is en blijft dat 

HVcH weer fit voor de toekomst is!

Blijf op de hoogte!
Via een tweewekelijks blog op www.hvch.nl en mogelijk ook via de beeld-

schermen in de kantine blijven we jullie graag informeren over de voort-

gang. daarnaast is een lid van de projectgroep vooralsnog iedere donder-

dagavond vanaf 20.30 uur in de kantine aanwezig. 

Heb je vragen of wil je meer informatie of wil je jezelf aanmelden 

als vrijwilliger? je bent van harte welkom! je kunt ook contact  

opnemen met de projectgroep: Lex Frunt (06-557 43 997),  

Jo Wijnen (06-538 64 697) of stuur een mail naar ellen Kamp: 

ekamp68@ziggo.nl.

fiT voor de 
ToekomsT
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
begin november is de voortgang gepres-
enteerd van het project ‘Fit voor de toe-
komst’ met betrekking tot de nieuwe 
inrichting van bestuur en organisatie. 
de reacties waren positief,  
dat geeft vertrouwen en energie!  
een update van de projectgroep. 

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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de SelFie vAn Jo13-2

Dylan roeffen - Trotse trainer van dit gezellige team. Vooral omdat 

‘onze jongens’ elke zaterdag een sterke wedstrijd spelen. Heeft dit 

seizoen maar één doel met het team: kampioen worden! 

jurgen van Zantvoort - zorgt als leider/trainer voor de ultieme 

voorbereiding op de wedstrijd! Is trots op de jongens omdat ze elke 

zaterdag weer gemotiveerd op ‘t veld staan. zijn motto “plankgas 

geven en op naar het kampioenschap”.

joost van Zantvoort - de kleinste, maar ook de vlugste. Is als  

supersnelle linksvoor betrokken bij veel goals. Assists geven maar 

ook scoren is voor hem geen probleem.

jay molenaar - Speelt in de achterhoede of op het middenveld van 

dit team. Kent op het veld maar één regel: “Geen tegenstander komt 

erlangs”. 

luke van boekel - Linksbenige verdediger die het liefst als link-

sachter speelt. Is nooit bang voor de tegenstander en gaat, net als 

de rest, voor niemand aan de kant. 

tijn schulte - Is als betrouwbare kracht achterin overal inzetbaar. 

Links- of rechtsachter, dat maakt niet uit. Is ervan overtuigd dat dit 

jaar het jaar van het kampioenschap wordt. 

niek spierings - Heeft maar één doel op het veld: scoren. Is als spits 

altijd gevaarlijk. Naar eigen zegge komt dit door zijn teamgenoten 

en trainers waar hij iedere week veel van leert. zijn motto: “knallen 

met die ballen!!!”. 

jochem van Kempen - Is multifunctioneel als middenvelder of 

verdediger. Prijst vooral de sfeer in het team en het spelen als één 

echt team. elkaar de bal gunnen, overspelen en we winnen alles!

robbie verploegen - Linkermiddenvelder van het team. Het beste 

trucje volgens hem: overpassen. Staat naast zijn voetballende 

kwaliteiten ook bekend om zijn skills als dj in de kleedkamer.

 

julius visser – Is, net als z’n teammaten, trots om met databoss 

op de borst te spelen. centrale verdediger met oog voor het spel. 

coacht zijn medespelers en laat regelmatig de buitenspelval open-

klappen. dit tot grote frustratie van de tegenstanders.

joep visser - Weet als pure rechtsvoor wat belangrijk is binnen het 

spel: lol hebben. dit is ook te zien aan zijn spel. Tegenstanders pas-

seren maar ook overspelen maakt hem belangrijk binnen het team. 

teus van gogh - Vindt het vooral belangrijk om het leuk te  

hebben op het veld. behalve voor zijn tegenstander. Heeft als cen-

trale verdediger de taak om de aanvallers van de tegenpartij het  

zo moeilijk mogelijk te maken. 

enrico van den bogaard - Speelt vooral als rechts- of linksachter. 

Heeft op het veld één taak: alle ballen achter weghouden en geen 

tegenstander door te laten. dit gaat volgens hem zeker lukken met 

dit superteam.

Hein van uden - Aanvoerder en zeer belangrijk als centrale midden-

velder. dat zijn team het nu zo goed doet komt volgens hem maar 

door één ding: een goede sfeer en alles voor elkaar overhebben. 

tim van aalst - Keeper van het team. Heeft tijdens de wedstrijd maar 

één getal in zijn hoofd: de nul. zijn sterke punt is dat, zolang de bal 

rolt, hij nooit opgeeft en altijd 100% geeft.

 

len majoor - Vliegensvlugge rechtsbuiten. Geef assists alsof het 

hem geen moeite kost en pikt af en toe een doelpuntje mee. Kan 

vooral genieten van de sfeer in de kleedkamer. 

nick Zwinkels - Als rechtermiddenvelder vooral op zoek naar de  

assist. maar ook goals maken lukt hem nogal eens. met dit leuke 

team hoopt hij dit seizoen hoog te eindigen.

Denny (d’n vlaggert) - rent elke wedstrijd als een dolle stier een uur 

lang langs de lijn. Is verder bijna iedere training langs de lijn te vinden 

om ‘zijn jongens’ aan het werk te zien. Is altijd positief, als vlagger, 

maar ook als trouwe fan.

 

mark Fransen - ziet zichzelf toch wel als de nestor van dit magni-

fieke elftal. denkt dat het kampioenschap mogelijk moet zijn door 

het fantastische voetbal en af en toe een duwtje in de goede richting 

van de leiders.

jan van Kempen - Leider van dit fijne team! Vindt het vooral schit-

terend om te zien dat alle jongens samen optrekken tijdens de train-

ingen en tijdens de wedstrijden. door samen te werken moet het 

kampioenschap te halen zijn.

Dat het goed gaat met de  
JO13-2 is voor de trouwe  
HVCH-volgers geen geheim  
meer. Bij het maken van deze  
selfie voerde het team trots de  
ranglijst aan. Dat de eerste plaats  
en ‘het kampioenschap’ nu al  
ontzettend leeft binnen de  
ploeg mag ook geen  
geheim meer blijven.
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vacaTuresvacaTuresvacaTures

VeLe HANdeN mAKeN  
lichT werk!
Onze vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers verdienen 
alle aandacht want zonder hen heeft onze club geen bestaansrecht.  
Bovendien: vele handen maken licht werk! Wil jij je steentje bijdragen aan  
onze prachtige vereniging? Misschien past een van deze vacatures wel bij jou!

Financiële ondersteuning

de penningmeester is op zoek naar ondersteu-

ning voor ‘Team Financieel’ voor de contributies 

en kantine. Als verantwoordelijke voor de con-

tributie verzorg je op basis van de ledenadmi-

nistratie (via het secretariaat) de halfjaarlijkse 

incasso’s, jaarlijkse acceptgiro’s / facturering 

en gedurende het seizoen neem je persoons-

gebonden vragen in behandeling. Je krijgt de 

ruimte om het proces efficiënter in te richten, 

bijvoorbeeld door verdere digitalisering.

door een nieuw kassasysteem en de nieuwe 

clubcard is er sprake van twee betaalsystemen: 

contant en cashless. Als verantwoordelijke voor 

de kantine-administratie stel je de ‘kasstaat’ op 

en verwerk je deze in de financiële administratie. 

Je gaat deel uitmaken van een (nog in te stellen) 

kantine-commissie om samen te werken aan 

inkoop, voorraadbeheer, omzet- en margeont-

wikkeling.

Wil je meer weten of een andere bijdrage wil-

len leveren (bijv. aan de financiële administratie), 

neem dan contact op met de penningmeester 

via penningmeester@hvch.nl.

Andere vacatures vind je op de site onder het 

kopje ‘vrijwilligers’. Ook als je nog niet direct be-

schikbaar bent of niet precies weet welke functie 

het beste bij je past, horen we graag van je! 

bezet. We zijn nog op zoek naar iemand die deze  

coördinatoren aanstuurt en hun aanspreekpunt 

vormt. 

Je zorgt ervoor dat de onderlinge afspraken 

die we als HVcH hebben gemaakt uitgevoerd 

worden en ook zorg jij er straks mede voor dat 

het indelingsproces goed verloopt. dit doe je 

samen met de coördinatoren en de technisch 

commissie. Wil je meer info? Vraag het aan onze 

jeugdvoorzitter Laurens Gloudemans. 

vormgever blauw gras

met een redactie maken we drie keer per 

jaar het mooiste clubmagazine van de re-

gio: blauw Gras! ben jij iemand die liefde voor 

voetbal combineert met gevoel voor grafische 

vorm geving en ben je goed thuis in Indesign?  

dan kun je ons helpen bij de opmaak van het 

magazine. Ook als jij een grafische opleiding 

volgt dan is dit een perfect project voor je  

portfolio! Wil je jouw naam in de colofon van  

de volgende uitgave of meer weten? 

mail naar blauwgras@hvch.nl. 

Heb je interesse? 

Neem dan contact op met bestuurslid 

vrijwilligers Joep Vonk via 0412 480 758. 

schoonmaker accommodatie

We zijn op zoek naar iemand die op maandag 

de kleedkamers, douches en wedstrijdsecre-

tariaat wil schoonmaken. dit wordt nu gedaan 

door twee vrijwilligers die extra handjes goed 

kunnen gebruiken. de werktijden zijn van 09.30 

uur tot 12.30 uur en dit hoeft niet elke week. 

leden evenementencommissie

We zijn op zoek naar mensen die het leuk  

vinden om evenementen binnen onze vereni-

ging te organiseren. zoals Sinterklaas, carnaval 

en de spelletjesmiddag die door onze jeugd ont-

zettend gewaardeerd worden. Je bent per eve-

nement een aantal weken een paar uurtjes druk.  

Hoofdcoördinator jeugd

Onze jeugdafdeling (jongens en meisjes) is  

opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen.  

Voor al deze groepen hebben we coördina-

toren als aanspreekpunt voor de leiders en  

trainers. Op dit moment is elke positie goed  

gezocht: begeleiders voor ons tweede g-team
Steeds meer heren en dames komen bij HVcH bij het G-team voetballen.  

en daar zijn we heel trots op! door alle nieuwe aanwinsten willen we graag 

gaan starten met een tweede G-team. Hiervoor zijn we op zoek naar bege-

leiders die op zaterdag met de wedstrijd mee willen gaan. Lijkt je dit leuk? 

meld je dan via gteam@hvch.nl en kom bij deze gezellige groep van spelers 

en begeleiders!

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?
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de nieuwe HVcH-clubcard is 
seizoenkaart en betaalkaart in 
één! Hiermee kun je alle  
thuiswedstrijden van HVcH 
1 bezoeken én heb je in de 
kantine dus geen cashgeld 
of pinpas meer nodig; wel zo 
veilig én gemakkelijk. 

hoe werkt het?
Om je clubcard te kunnen gebruiken, moet je 

deze registeren via www.mijnkniponline.nl of via 

de KNIP-app. Hiervoor heeft elk lid automatisch 

een instructiemail ontvangen. Niets ontvangen?

Stuur dan je naam, e-mailadres en cardnummer 

naar clubcard@hvch.nl. Wij zorgen dan dat je e-

mailadres gekoppeld wordt aan je clubcard. 

goed om Te weTen!
-  alle leden van HvCH, stichting  

Promotie hvch en de club van 50 

ontvangen een clubcard

-  niet-leden kunnen een clubcard 

aanschaffen

-  je clubkaart is geldig zolang je  

lid bent en is niet meer seizoens-

gebonden

-  wees zuinig, bij verlies kost een  

vervangende clubcard € 5,00

NIeUWe  
cLUbcArd: 
heel erg 
handig!

Op www.hvch.nl vind je onder het kopje ‘infor-

matie > clubcard’ alle informatie en instruc-

ties over het registreren en opwaarderen van 

je clubcard. bij verlies van je pas behoud je je 

saldo. belangrijk is wel om tijdig je clubcard te 

blokkeren. Je tegoed wordt overgezet naar de 

vervangende kaart.

Heb je nog vragen over de HVcH clubcard?  

Neem contact op via clubcard@hvch.nl.

wat zijn de 
voordelen?
-  Gemakkelijk en snel betalen, geen 

gedoe meer met contant geld;

-  Altijd inzicht in saldo en verbruik, vanaf 

je smartphone of computer;

-  betrouwbare en controleerbare betaal-

mogelijkheid voor kinderen;

-  mogelijkheid om groepsrekeningen aan  

te maken;

-  makkelijk saldo opwaarderen, online of  

via de KNIP-app!

www.ari-jenne.nl

Kruishoekstraat 19b - 5384 TK Heesch

T 0412-633555 - E info@rogeco.nl

I www.rogeco.nl

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

Facebook

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

ROLLUIKEN   •   TERRASSCHERMEN   •   SCREENS

HORREN   •   MARKIEZEN   •   BINNENZONWERING 

TERRAS OVERKAPPINGEN 

T          311354-2140 
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’mijn droom is om 
 in oranje te spelen’

In juni verhuisde Melanie naar het hoge noorden 

om voor de blauwwitten met pompeblêden te 

gaan spelen. Een volgende stap in haar voet

balcarrière, die zo’n 15 jaar geleden begon op 

de Heesche velden. Na de F12 doorloopt ze 

alle selectieteams, gewoon tussen de jongens.  

Als Melanie 11 is en in de D1 speelt, wordt ze 

gescout en begint het voetballen serieuze  

vormen aan te nemen: ze mag meespelen bij 

de KNVB onder 13. 

van HvCH naar een hoger niveau, 

hoe ging dat?

“Na drie jaar in de C1 bij HVCH ging ik voetbal

len in een talententeam voor jonge meiden van 

15 tot 18 jaar. Dat is bij CTO in Eindhoven, het 

Centrum voor Topsport en Onderwijs, waar ze 

je voorbereiden op een carrière op topniveau, 

zoals de Eredivisie.” 

Die stap komt al als ze 18 is, wanneer  

Achilles’29 uit Groesbeek haar een contract 

aanbiedt voor het nieuw opgerichte dames

team. Na twee leerzame jaren bij de zwartwit

ten vindt Melanie het tijd om hogerop te gaan. 

“Achilles is zeker geen slechte club, maar we 

speelden wel onderin de Eredivisie. Met SC 

Heerenveen hebben we het doel om bij de top 

drie te behoren,” vertelt Melanie enthousiast. 

Hoe ziet jouw voetbalweek eruit?

“We trainen zes keer per week. Op maandag 

twee keer, een uurtje krachttraining en een 

normale training. Op dinsdag, woensdag en 

donderdag trainen we één keer per dag. Dit 

zijn trainingen van ongeveer 1,5 uur. Op vrijdag

avond spelen we wedstrijden. Na de wedstrijd 

ga ik met mijn ouders mee terug naar Heesch. 

Op zaterdag is het de bedoeling dat we een uit

looptraining voor onszelf doen en op zondag

avond reis ik weer terug naar Heerenveen.”

Met zo’n strak weekschema zou je denken 

dat Melanie fulltime bezig is met voetballen, 

maar niets is minder waar. “Naast het voetbal

len moet ik ook nog gewoon werken, omdat 

ik anders helaas niet rond kan komen. Om wat 

extra bij te verdienen werk ik bij Van der Valk in 

Wolvega, in de bediening.”

Toch is ze ambitieus en werkt ze hard om zich 

fulltime op het voetballen te kunnen richten. 

“Mijn allergrootste droom is om voor Oranje te 

spelen, daar ga ik vol voor. Het is erg moeilijk 

om daartussen te komen. De vrouwen die daar 

nu in spelen, zitten er al lang bij en spelen bij 

hele goede clubs.”

Hoe heb je jouw opleidingen kunnen 

combineren met het profvoetbal?

“Toen ik intern bij het CTO in Eindhoven 

woonde, heb ik mijn mboopleiding Sport en 

Bewegen gehaald. Toen ik bij Achilles’29 ging 

voetballen ben ik naar het Johan Cruijff College 

in Nijmegen gegaan. Dat is een speciale school 

voor topsporters. Hier kon ik mijn eigen rooster 

samenstellen. Als ik in de ochtend trainde, kon 

ik in de middag naar school en andersom. Dit 

was ideaal. Daarnaast werden ook alle lessen 

opgenomen. Dus als je ooit iets miste, kon je 

het gewoon terug kijken. Daar heb ik mijn mbo 

diploma Marketing en Communicatie op Niveau 

4 gehaald”

en is er nog tijd voor ontspanning?

“Zeker! Ik ben nog regelmatig op zondag 

bij HVCH te vinden als ik naar een wedstrijd 

van het 3e ga kijken. Natuurlijk ga ik ook naar  

festivals en feestjes. Wel moet ik bewuste 

keuzes maken. Wanneer ik een belangrijke 

wedstrijd heb moet ik niet te gek doen. Het be

langrijkste is dat ik mijn rust pak wanneer het 

nodig is. Daarnaast let ik op mijn voeding. We 

worden iedere maand gewogen en dan wordt 

er ook een vetmeting gedaan.”

naar welke voetbalster kijk je graag?

“Een idool heb ik niet, maar mijn speelstijl kun 

je het beste vergelijken met mijn oude team

genoot Kika van Es. Ik hou Kiki nauwlettend in 

de gaten om van haar te leren. Daarnaast zie  

ik graag Jackie Groenen en Lieke Martens  

spelen.”

Heb je ook rituelen 

voor of tijdens een wedstrijd?

‘Nee die heb ik niet. Ik ben wel gespannen voor 

wedstrijden, maar zodra ik op het veld staat 

gaat dat weg. Tegen clubs die bovenaan staan 

doe je extra goed je best: die wil je winnen!  

Dan ben je ook meer gespannen.’

wat wil je nog tegen de jongens en meiden 

van HvCH zeggen die dezelfde droom hebben 

als jij?

‘Blijf vooral hard trainen. Specifiek voor meiden: 

blijf bij de jongens voetballen, daar leer je het 

meeste van. Het spel gaat sneller en is meer 

fysiek. Tot slot is plezier houden in het voetbal

len het allerbelangrijkste!’

eenentwintig is ze nog maar, maar melanie bross is hard op weg  
om haar voetbaldromen waar te maken. de linksback met roots  
bij HVcH speelt sinds dit jaar bij Sc Heerenveen in de eredivisie 
vrouwen. “Ons doel is om tot de top drie te behoren!”

Fotograaf: René Wiegmink



Een blessure 
of andere klacht?

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

Met ons 
kun je bewegen naar gezondheid!
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“Voor Nederlandse begrippen is deze actie 

énorm groot,” weet marty van ’t Hul van Adfo-

media, het bureau dat de spaarplaatjesactie 

realiseerde en begeleidde. “Wij doen veel van 

dit soort acties in Nederland, belgië en duits-

land, maar een boek van 172 pagina’s maken wij 

niet vaak mee. Ook het aantal unieke plaatjes 

(1147 portretfoto’s) is écht uniek.” zo uniek, dat 

Van ’t Hul het boek vaak trots als voorbeeld laat 

zien bij andere verenigingen en supermarkten. 

Hij is bovendien lovend over de samenwer-

king. “HVcH had alles uitstekend geregeld, 

met marcel bonte als kartrekker. dat is in 

het land ook wel eens anders. Ook de 

impact in de winkel is enorm, ik had 

Jumbo Wiegmans een paar keer per 

week aan de telefoon. We hebben 

bijvoorbeeld in totaal 400.000 

plaatjes bij moeten drukken. 

en elk portretje wordt even 

vaak gedrukt!”

belevenis

Ook bij Jumbo is er 

veel enthousiasme 

over het megapro-

ject. “Voor ons begon 

de voorpret al toen we 

het boek van 10 jaar ge-

leden, toen nog met c1000, 

uit de kast haalden,” zegt Nick 

Verkaart, projectmanager van 

Jumbo Wiegmans. “Onvervalste 

nostalgie: sommige piepjonge 

voetballertjes uit dat boek hebben 

nu bij ons een bijbaan en kregen nu 

opnieuw een eigen voetbalplaatje. die 

hebben in de kantine voor heel wat hilari-

teit gezorgd!” 

rondom de voetbalplaatjesactie organiseerde 

Jumbo heel veel extra activiteiten. Van een ope-

ningswedstrijd met collega’s in het Jumbo Ster-

renteam, een winactie met een gouden sticker 

tot een ruilmiddag met panna-challenge en 

voeTBalplaaTJes

clinic van freestyler Tom Vegter. “We wilden van 

ons laten horen en samen met HVcH het hele 

dorp mee laten beleven. Ik denk dat we daarin 

zeker geslaagd zijn!” Jonge HVcH’ers die hun 

eigen plaatje vonden of als eerste hun eigen 

team bij elkaar spaarden werden beloond 

met sportieve prijzen. “Kinderen, maar 

ook ouders en opa’s en oma’s, kwamen 

apetrots hun eigen voetbalplaatje la-

ten zien. en toen de stickers ook als 

grote posters verkrijgbaar waren, 

kwamen daar opvallend veel 

vriendinnetjes van de voet-

ballers op af,” zegt Ver-

kaart lachend. “Ik denk 

dat we het succes 

van 10 jaar geleden 

zeer zeker over-

troffen hebben. en 

dat onze winkel, onze 

klanten en ons dorp zelfs 

het Jeugdjournaal haalden 

maakt het extra bijzonder!” 

 

Heel Heesch
in de ban van...
De cijfers zijn duizelingwekkend: maar liefst 1,9 miljoen gedrukte 
stickers, 230.000 zakjes, 1.500 boeken van 172 pagina’s, 1147 
portretfoto’s en ontelbare ontplofte WhatsAppgroepen vol 
‘ik mis deze nummers nog’lijstjes. De voetbalplaatjesactie 
van HVCH en Jumbo Wiegmans hield het dorp in de ban. 

1147 portretfoto’s, 
dat is écht uniek“ ”

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...

voorbereiding
Voordat Ans naar HVcH rijdt, kijkt ze thuis eerst 

nog even de notulen na van de laatste bestuurs-

vergadering. Wie moet ze nog benaderen bij 

HVcH en welke zaken wil ze nog checken bij 

de (bestuurs-)leden? Ans heeft dus een lijstje 

in haar hoofd van wat er afgevinkt moet wor-

den. HVcH zit in een proces van bestuurlijke  

vernieuwing. dat betekent dat er op termijn ook 

voor Ans een andere rol komt. Na ruim 25 jaar 

als secretaris te hebben gefunctioneerd, is dat 

natuurlijk ook weer even wennen. 

wedstrijdsecretariaat
Als Ans aankomt bij het wedstrijdsecretariaat 

komt ze haar man Kees en Wim bongers tegen. 

de heren hebben een iets te rustige ochtend.  

er zijn weinig wedstrijden vandaag en dat is niet 

goed voor het aantal toeschouwers bij HVcH 1  

en de omzet van de kantine. Ans pikt de  

laptop op, want Liesbeth van de kantine heeft 

geklaagd dat die het niet doet. Ans wil er even 

naar kijken, want zij kan er altijd wel op werken.

de bestuurskamer
de laptop komt tot leven. Snelheidsrecords 

zul je met het apparaat niet breken, maar alles 

lijkt wel te werken. Ans stuurt meteen een paar 

mailtjes uit. enkele leden hebben een foto van 

zichzelf op sportlink geplaatst die onvoldoende 

herkenbaarheid geeft voor de scheidsrechters  

en dan hebben die leden weer kans dat ze 

niet mogen spelen. de privacywetgeving geeft  

gemak en ongemak.

Ans pakt de lootjes voor de Vriendenkring uit 

haar tas. Samen met Kees heeft ze die eerder 

in handige setjes geniet. “dat doen we ’s avonds 

onder het tv kijken”. even later zit Ans met twee 

geldkistjes klaar. Één dient er als kassa voor de 

thuiswedstrijden van HVcH 1. Ans houdt in de 

gaten dat er zondags bezetting is om entree te 

heffen. de andere kassa is voor de Vrienden-

kring voor de verkoop van lootjes. 

de lunchafspraak
rond 12.00 uur meldt Annie broeksteeg zich. 

Ans en Annie moeten eerst voetbalplaatjes  

ruilen: Ans heeft er nog 10 nodig en dan is haar 

hele boek compleet. daarna spoeden beide da-

mes zich naar de friethoek. daar wordt de lunch 

besteld. Samen een frietje eten is een beetje het 

zondagse ritueel van hun beiden. diana komt 

binnen. Aha, de laptop doet het wel. dan wil zij 

graag een overzicht geprint hebben, maar wel 

graag op A3. dat vergt even aanpassing in Word, 

maar dan komen er inderdaad mooie grote  

afdrukken uit de printer gerold.

Om 13.07 uur staan er al twee scheidsrechters 

op de parkeerplaats te wachten op nummer 

drie. even later wordt het trio door Ans en Annie 

ontvangen in de bestuurskamer. er wordt gezel-

lig gepraat en de bestuurskamer vult zich verder 

met bestuursleden van Juliana ’31. Als het arbi-

trale trio zich aan het omkleden is, komt de heer 

mulder van de KNVb binnen. Hij is op het sport-

park om scheidsrechter Koster een beoordeling 

te geven.

Tonnie de Jong en Jan Schuurmans melden 

zich voor de kassa’s van respectievelijk de en-

tree en de lootjes voor de boodschappenmand. 

Ans maakt nog een paar uitdraaien van het 

wedstrijdformulier. Straks moeten immers nog 

de opstellingen voorgelezen worden en tijdens 

de wedstrijd is er ook een verslag op de radio.  

Intussen meldt ook bestuurslid Hans mulders 

zich in de bestuurskamer. zo is de vertegen-

woordiging van HVcH beter op orde.

de wedstrijd
Het begin van een thuiswedstrijd van HVcH 1 

ziet Ans eigenlijk nooit. de entree moet geteld 

worden en die wordt dan meteen in de kassa 

van de kantine gestort. Vervolgens wordt er ook 

al een lootje getrokken voor de boodschappen-

mand. dit nummer wordt tijdens de rust omge-

roepen en komt ook op het hek te hangen bij 

de uitgang. Tijdens de rust is Ans momenteel 

zo’n beetje de enige vertegenwoordiger van 

het bestuur. dat is op dit moment niet anders, 

maar lijkt wel uit balans als je drie bezoekende  

bestuursleden en een vertegenwoordiger van 

de KNVb over de vloer hebt.

HVcH speelde een goede eerste helft tegen 

Juliana ’31, maar moet in de tweede helft toch 

het hoofd buigen. Weer geen punten. even na 

de wedstrijd meldt het arbitrale trio zich ook 

weer in de bestuurskamer. zij krijgen niet alleen 

iets te drinken, maar Annie biedt hun ook een 

broodje aan.

er wordt nog gezellig nagepraat en dan keren 

de gasten weer huiswaarts.

derde helft
de officiële plichtplegingen zijn gedaan. Het is 

nu ook tijd voor Ans en Kees om nog wat te drin-

ken in de kantine. daar is het ondanks het verlies 

toch gezellig. Tijd om even te ontspannen en 

rond 18.00 uur naar huis, want zo dadelijk begint 

Studio Sport. Vandaag was een rustige dag.

zondag 21 oktober is een rustige dag voor HVcH. er staan vandaag maar een paar wedstrijden 
op het programma, waaronder die van HVcH 1 dat thuis speelt tegen Juliana ’31. Ans komt 
even na 11.00 uur aan bij HVcH en gaat via het wedstrijdsecretariaat naar de bestuurskamer. 
daar heeft zij om 12.00 uur een ‘lunchafspraak’ met Annie broeksteeg.

de dag van…
ans den Brok

1
   

10.30 uur notulen nAKiJKen ter  
voorBereiding aan Bezoek sporTpark

2
   

11.05 uur de lAptop iS opgeStArt  
Ter conTrole en voor heT uiTsTuren 
van mailTJes

4
   

12.20 uur gezAmenliJKe lunCH

8
   

16.30 uur nAprAten met tegenStAnder en 
officials in de BesTuurskamer

3
   

12.00 uur voetBAlplAAtJeS ruilen 
meT annie BroeksTeeg

7
   

15.30 uur BeStuur tegenStAnder 
onTvangen TiJdens de rusT

5
  

13.15 uur ontvAngSt SCHeidSreCHterS

9
  

17.10 uur gezellig nAAr de KAntine

6
 
  14.45 uur tellen vAn de entreegelden

10
 
  18.00 uur SAmen met KeeS 
Terug naar de BeemdsTraaT

schema van de dag:

De lootjes in handige setjes.  
Dat doen we ’s avonds  

onder het tv kijken

“
”



wat doet...
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Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor de indeling van de 

wedstrijden, velden, kleedkamers en scheidsrechters. Het wedstrijd-

secretariaat jeugd doet dit voor de wedstrijden op 

zaterdag (jeugdteams, G-team en vrouwen 30+) 

en het wedstrijdsecretariaat senioren voor de 

wedstrijden op zondag. dat klinkt simpeler 

dan het is, want het is werk voor echte 

puzzelaars!

Om alles vloeiend te laten verlopen 

op zaterdag heeft het wedstrijd-

secretariaat contact met wed-

strijdsecretarissen van andere 

clubs, leiders, scheidsrech-

ters, hoofdleiders en soms 

de jeugdvoorzitter of het 

hoofdvelden. Alles staat of 

valt dus bij een goede onder-

linge communicatie. de wedstrijd-

secretarissen beantwoorden daar-

voor dagelijks e-mails en telefoontjes.

In principe beginnen ze op donderdag 

met de indeling van tijdstippen en velden 

van wedstrijden die een week later op zater-

dag worden gespeeld. Op zondag gaat er een 

voorstel naar de scheidsrechters en worden de kleedkamers ingedeeld. 

Het werk zit er dan nog niet op want er kunnen tot de donderdag voor 

de zaterdag van spelen nog allerlei verzoeken tot  

wijzigingen binnenkomen. Het wedstrijdsecreta-

riaat doet er alles aan om aan deze verzoeken 

tegemoet te komen. Naast deze vaste werk-

zaamheden schrijft het wedstrijdsecretari-

aat de teams in bij de KNVb, controleert 

het of de resultaten goed doorgege-

ven zijn door de scheidsrechters en  

regelt het de oefenwedstrijden. 

daarvoor gaan ze voor de teams 

van HVcH op zoek naar tegen-

standers die in de competitie 

niet bij ze zijn ingedeeld en 

die in dezelfde klasse spelen. 

de drukste momenten van het jaar 

zijn het begin van het seizoen en de 

periode net voor de winterstop. er zijn 

dan veel oefenwedstrijden te regelen en 

daarnaast zijn er nieuwe indelingen en wij-

zigingen vanuit de KNVb. 

Het wedstrijdsecretariaat jeugd wordt dan ook 

bemand door echte puzzelaars. 

Wat doet … 
heT wedsTriJd-
secreTariaaT

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

 
 
GE Spot 
 
             We hebben erg lang gewacht                            Het gras van het gerenoveerde hoofd-                    Zie maar, tegen Oorschot Vooruit 
              op de mooie nieuwe kantine.                                  veld wilde eerst niet groeien.                     de eerste driepunter voor HVCH1. Geduld. 
                                                                                                                                                                                Het komt allemaal goed. 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                 
                        
 
 
 
© Viltstifttekeningen, Heesch – G. E. Spot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben jij het grafisch 
talent wat we zoeken 
of vind je het leuk om 
creatief bezig te zijn?
HVCH-vormgevers zoeken versterking.

Onze vormgevers zoeken iemand die het leuk vindt om met 

hen de communicatie van HVCH mee vorm te geven! Vooral het 

clubblad Blauw Gras opmaken, maar ook af en toe flyers, posters, 

advertenties... Vind jij het leuk om creatief bezig te zijn, heb je een 

DTP-achtergrond of ben je student aan een grafisch lyceum en  

doe je graag al wat ervaring op in het vak? 

Meld je dan via communicatie@hvch.nl. 

Wil je eerst meer informatie? Meld je dan 

ook, dan brengen we je in contact met 

onze huidige toppers!



jeugd
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een korte update van het jeugdbestuur:

-  door een tekort aan actieve spelers moest helaas een JO17 team terug-

getrokken worden en door minimale aanmeldingen is de spelletjesmid-

dag komen te vervallen.

-  de vernieuwde spelvormen bij de jeugd zijn compleet uitgerold en dat 

wordt – ondanks zoveel rumoer vooraf – veelal heel positief ontvangen. een 

mooie stap richting het doel van de KNVb: meer plezier en beter opgeleide 

jeugdspelers.

-  bij het wedstrijdsecretariaat is de druk iets van de ketel doordat Noelle  

Putters bereid is gevonden om hier mee te gaan draaien. met veel  

enthousiasme, want we hebben veel positieve feedback ontvangen van 

verschillende teams. Fijn dat het secretariaat weer op volle sterkte draait!

-  zoals overal maken vele handen licht werk. Ook bij HVcH hebben we 

dan ook vele handen nodig om samen te werken aan de vele activiteiten 

die er bij HVcH voor zorgen dat alles ‘draait’. met het project ‘Fit voor de 

Toekomst’ wordt hier hard aan gewerkt. Ook ouders van jeugdleden zijn 

van harte uitgenodigd om mee te denken en een bijdrage te leveren!

-  Voor de vernieuwde accommodatie van HVcH zien we dat dit al 

perfect werkt. door een mooie samenwerking tussen verschillende 

sponsoren en vrijwilligers komen we hier steeds weer een stapje 

verder naar een perfecte plek voor de eerste, tweede én de  

derde helft van de vele teams van HVcH en natuurlijk hun  

tegenstanders!

er is veel geregeld zodat iedereen lekker kan  

voetballen. Kortom: geen nieuws is goed nieuws!

update van het 
jeugdbestuur
Het seizoen 2018-2019 is ook voor de jeugd 
van HVcH goed opgestart. door het harde 
werk van de Technische commissie en de ver-
schillende coördinatoren was 99% van de teams 
voorzien van leiding en trainers. een prachtige 
prestatie die bij een club als HVcH met vele jeugd-
teams behoorlijk wat voeten in aarde had!

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

HVCH 
wil graag de 

Vriendenkring en 
Club van Vijftig 
bedanken voor 
hun bijdragen 

in en rondom de 
nieuwbouw. 

Zo schonk de Vriendenkring de lockers 

en tassenrekken en de Club van Vijftig 

de 5 televisieschermen.
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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

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:

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:

mijn favoriete website is:

later word ik:

ik Heet: 

mijn leeftijd:

mijn team bij HvCH:

mijn rugnummer is:

Waardeer uw collega’s met  
een eindejaarsgeschenk!

 
Laat uw medewerkers stralen met een bijzonder 
kerstpakket. Voor ieder wat wils: van traditionele 

kerstpakketten tot luxe en trendy pakketten.  
Eindeloos veel keuze!

 
Wij hebben al enkele voorbeelden voor u klaar staan,  

maar natuurlijk kunnen wij ook een pakket op maat voor u maken.
Heeft u interesse? Dan maken wij graag een afspraak  

om de mogelijkheden door te nemen.

Mail hiervoor naar HES@jumbo.com  of neem 
telefonisch contact met ons op via 0412 – 66 00 10

Jumbo Wiegmans Heesch
Schoonstraat 8
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Scoren doe je samen!

 KLEI EXPLOITATIE

  NATUURONTWIKKELING 

    INFRA 
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