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Muller Bouw B.V.
Gotenweg 17

Postbus 660
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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samen zijn wij 

sTerk
Beste HVCH-ers,

inmiddels is de winterstop alweer even geleden en vertoonde 

februari al zelfs weer tekenen van de lente, terwijl in januari de velden 

onbespeelbaar bleven door teveel sneeuw en water. Kortom de bal rolt 

weer volop, in diverse geledingen van de club. Zo doet het deugt te zien 

dat de bal voor de herenselectie sportief gezien weer de goede kant op 

rolt en er vertrouwen getankt kan worden naar het einde van het seizoen. De 

diverse commissies zijn ondertussen alweer volop bezig met de bemensing van 

de teams in het volgende seizoen en kan er reeds gemeld worden dat roy de Haan 

en Cor perlee volgend seizoen respectievelijk Heren 1 en Vrouwen 1 gaan leiden. Wij 

verwelkomen ze van harte en wensen beiden veel succes toe.

Op organisatorisch vlak blijft de bal ook goed rollen: de projectgroep Fit voor de 

Toekomst en de kwartiermakers zijn erin geslaagd om het organisatiemodel opnieuw 

vorm te geven, met als uitgangspunt dat we de vrijwilligers en medewerkers vooral laten 

doen waar ze goed in zijn of zich goed bij voelen en het bestuur meer toekomt aan beleid 

vormgeven en ten uitvoer brengen. Dat tussentijds de zittende besturen en kaderleden 

hun taken blijven uitvoeren, terwijl de organisatiestructuur langzaamaan verandert, 

verdient een dikke pluim en daar is de vereniging ze erkentelijk voor.

Om uiteindelijk ook de vernieuwde organisatie te voorzien van doelen, missie en visie is 

een grote werkgroep ‘Samen zijn wij HVCH’ onder leiding van ricco Kokshoorn aan de slag 

gegaan. Deze groep, vanuit diverse geledingen van de vereniging, heeft de Clubweek 

georganiseerd. Een week vol bijeenkomsten voor iedereen die zich betrokken voelt bij 

HVCH. Tijdens een bitterballenbijeenkomst is met een mooie groep gediscussieerd over 

stellingen, thema’s, missie en visie van onze mooie vereniging. De geweldige input die 

jullie ons gegeven hebben door het ledentevredenheidsonderzoek in te vullen is hierbij 

een zeer waardevol vertrekpunt. Hartelijk dank hiervoor. Naast de quick-wins die we uit 

de resultaten kunnen halen, bevestigen de resultaten ook dat op enkele gebieden beleid 

verstevigd moet worden of huidig beleid nog onvoldoende voor het voetlicht gezet is. De 

algemene waardering van 7,4 is natuurlijk een mooi cijfer, maar biedt ook zeker ruimte 

tot verbetering!

Maak er met z’n allen een mooie tweede seizoenshelft! Succes en veel leesplezier.

harold van munster

Waarnemend voorzitter HVCH

UW ONDERHOUD IN VERTROUWDE HANDEN

GLASWERK HOUTROT
REPARATIE

www.vanballegooij.nl
Heesch | 0412 - 47 50 01

Heesch | Helmond | Rotterdam

SCHILDERWERK STUCWERK WANDVERZORGING TIMMERWERK

UW ONDERHOUD IN VERTROUWDE HANDEN

GLASWERK HOUTROT
REPARATIE

www.vanballegooij.nl
Heesch | 0412 - 47 50 01

Heesch | Helmond | Rotterdam

SCHILDERWERK STUCWERK WANDVERZORGING TIMMERWERK

UW ONDERHOUD IN VERTROUWDE HANDEN

GLASWERK HOUTROT
REPARATIE

www.vanballegooij.nl
Heesch | 0412 - 47 50 01

Heesch | Helmond | Rotterdam

SCHILDERWERK STUCWERK WANDVERZORGING TIMMERWERK



blauw gRaS | april 2019 76 blauw gRaS | april 2019

inTerview

laten we er samen een onvergetelijk  
sportief feestje van maken:
•	 Wees	gastvrij	aan	voetballers	van	ver	weg!

•	 Kom	vooral	kijken!

•	 Het	wordt	druk,	dus	kom	op	de	fiets!

Alle	wedstrijden,	locaties,	standen	en	uitslagen	zijn	te	

zien	via	www.toposs-cup.nl	

De toernooicommissie, met van links 

naar rechts en van onder naar boven: 

John Theunisse, Gitte Koelman, Jessica 

van Grondelle, Toon romijnders, Marcel 

van de Ven, Tinie lagarde, Frans Wijnen, 

Marjo romme, Henk Ullenbroeck, Edwin 

Koelman, Marco van Esch, paul Coolen, 

Tonnie de Jong, lars Koelman en ruud 

Schobbers. Op de foto ontbreken: paul 

van Bakel, Stan romijnders, arno van de 

akker, Joep Vonk, liesbeth Matulessy, 

Otto v.d. linden en Yuzgun Feradov. 

in het paasweekend zullen prachtige namen als hedensted if, 

fc chevron, hessle rangers, usm marly, Tus drommershausen 

over sportpark de Braken klinken. clubs uit denemarken, 

België, engeland, frankrijk en duitsland die afreizen naar 

Berghem, nistelrode en heesch voor een groot internationaal 

jeugdtoernooi. een hele happening!

DiT WOrDT één 
grooT feesT

“
” De voetballers van Higher Bebington Junior 

Football Club (onder de rook van liverpool) 

en aalborg Freja (in het noordelijkste deel van 

Denemarken) reizen bijna 900 km om deel te 

nemen aan de TOp Oss Cup, zoals het toernooi 

nu nog heet. “Best spannend,” zeggen Henk Ul-

lenbroeck en John Theunisse, die samen als 

toernooicommissie met zo’n 10-15 mensen al 

maanden bezig zijn met de organisatie. “We or-

ganiseren samen al jarenlang toernooien. Maar 

dit is erg groot. Meer dan 130 teams, uit 6 lan-

den, op 3 sportparken, voetballers van 8 tot 18 

jaar, verdeeld over 2 speeldagen.” 

Ondanks de omvang, blijkt al snel dat de toer-

nooicommissie als een goed geoliede ma-

chine te werk gaat. ieder met z’n eigen taak. ie-

mand regelt de EHBO en een ander zorgt voor 

scheidsrechters.  John: “We zijn wel gewend om 

toernooien te organiseren, maar hier komt wat 

meer bij kijken. Het omroepen is in Nederlands 

en Engels bijvoorbeeld, en er zijn hier en daar 

wat andere spelregels en gewoonten, zoals wel 

of geen grensrechter. We sluiten het toernooi 

af met een zogenaamde ‘respect Ceremony’, 

waarbij alle deelnemers en winnaars gehuldigd 

worden.” 

“We verwachten dat het druk wordt. De buiten-

landse teams slapen in hotels in de regio en 

komen met bussen en auto’s naar de voetbal-

velden toe. Daar moeten we ook wat voor rege-

len. Maar hopelijk wordt het ook druk met be-

zoekers. We werken er hard aan om er een écht 

feestje van te maken. Dat vraagt ook qua horeca 

extra aandacht. En we proberen ons enthousi-

asme over te brengen op de vele vrijwilligers!”

Bestaand toernooi, nieuwe naam
De organisatie kan bovendien samen optrekken 

met de andere ‘hosts’ (prinses irene en Berg-

hem Sport) én Euro-Sportring: een stichting die 

internationale voetbaltoernooien organiseert. 

Henk: “Een professionele organisatie met heel 

veel ervaring. Zij organiseerden al sinds 1999 bij 

TOp Oss de TOp Oss Cup, de laatste jaren met 

Schadewijk, Cito, ruwaard en ook prinses irene. 

Een goedbezocht toernooi, met veel activiteiten 

daaromheen.” 

Om het toernooi beter te laten aansluiten bij de 

vakantiekalender van buitenlandse club, wilde 

Euro-Sportring het tijdstip graag verplaatsen 

van Hemelvaart naar pasen. Dat bleek voor 

de organiserende verenigingen lastig, waarna 

Euro-Sportring op zoek ging naar grote ver-

enigingen in de buurt met genoeg velden en 

een goede accommodatie. Henk: “HVCH is in 

de zomer benaderd, hebben een gesprek ge-

had en besloten om mee te doen. als promotie 

voor onze club, maar met name om onze eigen 

jeugd op een laagdrempelige manier de gele-

genheid te bieden internationale wedstrijden te 

spelen. Dat is een onvergetelijke belevenis!” Dit 

jaar draagt het toernooi nog de naam ‘TOp Oss 

Cup, maar op de zondag zal de nieuwe naam 

van het toernooi officieel bekend gemaakt wor-

den: Brabant Open.

Hofleverancier
Bij de officiële kennismaking met Euro-Sportring 

in september waren vanuit HVCH 20 mensen 

aanwezig. Henk: “Zo’n grote opkomst hadden 

zij nog nooit meegemaakt. Dat enthousiasme 

en die betrokkenheid zijn overgeslagen op de 

hele vereniging, dat is prachtig om te zien. Heel 

veel mensen dragen hun steentje bij of melden 

zich om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Van 

scheidsrechters tot het team van de kantine: 

iedereen is betrokken om er voor de spelers, 

speelsters, begeleiders, fans en toeschouwers 

een mooi voetbalfeest van te maken.”

Ook bij de vele jeugdteams van HVCH werd 

enthousiast op de aankondiging van het toer-

nooi gereageerd. John: “Met 21 deelnemende 

teams hebben we de grootste afvaardiging, op 

een totaal van meer dan 130 teams een indruk-

wekkend aandeel! Zo doen drie meidenteams 

mee en zijn er voor elke leeftijdscategorie bij de 

jongens deelnemers vanuit HVCH. Helaas heb-

ben we de drie JO19-teams van HVCH moeten 

teleurstellen omdat er voor die categorie onvol-

doende aanmeldingen zijn binnengekomen uit 

het buitenland.”

 

Met man en macht is er in de voorbereiding al 

bergen werk verzet. Voor Berghem Sport en 

HVCH is het de eerste keer dat ze dit toernooi 

mede organiseren. John: “ik kan pas koffiedrin-

ken als het toernooi een uur onderweg is. Dan 

weten wij dat het loopt!” Henk: “Er zal ongetwij-

feld wat misgaan, maar we leren er als organi-

satie ontzettend veel van en daar hebben we 

hopelijk de komende jaren profijt van. Dit kun je 

alleen samendoen. We zijn een team en hebben 

aan een half woord genoeg. Je ziet de kracht 

van onze vereniging. En het mooie is: alles is ge-

focust op voetballen!

“Dit is groot: meer dan 130 teams,  
uit 6 landen, op 3 sportparken, 
verdeeld over 2 speeldagen” 

“Met 21 deelnemende teams  
heeft HVCH de grootste 

afvaardiging!” 
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Terug in de Tijd

prOMOTiE
op de valreep
“als in een thriller tikken de laatste seconden weg. De bloemen  
voor de spelers van WEC zijn al uit de emmer, totdat Jan Markus de 
bal via de handen van de keeper in het doel kopt. 1-1.” Het verslag  
in de krant van 1994 leest als een jongensboek. Het is vijfentwintig 
jaar geleden, maar hoofdrolspeler Jan Markus herinnert zich de  
onverwachte ontknoping nog als de dag van gisteren.

“ravenstein werd kampioen en wij volgens 

mij tweede. in de nacompetitie wonnen we 

van SiOl en EVVC. Zo’n schoppartij had ik nog 

nooit meegemaakt. Frans van Zoggel van Vin-

kel speelde z’n 300e wedstrijd, maar haalde het 

einde niet vanwege een beenbreuk. Wij wonnen 

en toen volgde deze beslissingswedstrijd tegen 

WEC, in Berlicum.”

Duizenden toeschouwers uit Schijndel en 

Heesch zien daar een bizarre ontknoping. “Het 

bestuur van WEC stond al met de bloemen 

in de hand, klaar om de spelers te feliciteren. 

Toeschouwers die een minuut voor tijd al huis-

waarts gingen, hoorden op de parkeerplaats het 

gejuich na mijn 1-1. Sommigen waren al weg en 

lazen pas ’s ochtends in de krant de eindstand.” 

Want direct na de kopgoal van voorstopper 

Markus kopt Wilco van Buuren uit een corner de 

droom van WEC definitief aan flarden: 1-2. HVCH 

promoveert naar de derde klasse.

elleboog
“ik kan het me nog goed herinneren, want ik heb 

3-4 maanden last gehad van die wedstrijd. ik 

kreeg een elleboog, heel mijn shirt zal onder het 

bloed. Na de wedstrijd kwam de burgemees-

ter op het veld naar me toe, keek mijn shirt aan 

en zei: “Jongen, wa hedde gij gedaan?”! Markus 

heeft ook het Brabants Dagblad uit de regio 

Schijndel bewaard, met de pijnlijke kop ‘WEC 

zakt door het ijs’. lachend: “Mijn neef was leider 

van WEC destijds, die heeft het nog lang moe-

ten horen.” 

Jarenlang speelde Markus in het eerste van 

HVCH, werd kampioen in 1979 en 1989, maar 

trok later onder de vleugels van trainer Marcel 

Kuypers enkele jaren naar De Treffers, Kozakken 

Boys en Margriet. Desondanks noemt Markus 

moeiteloos de namen op uit het HVCH-team 

van 1994. “Maarten de Veer, rob van loon, Mar-

co Hanegraaf. Mijn ‘tweelingbroer’ The Kamp 

deed ook mee, daar ben ik nu nog samen trai-

ner van JO19-1 mee. We liggen weer op kam-

pioenskoers. in de oude kantine hing een wit 

bordje aan twee kettinkjes, wij deden wedstrijd-

jes wie springend dat bordje kon raken. Theo 

was een kopspecialist, hij raakte het bordje wel, 

ik net niet. Daar had ik eigenlijk maar een hekel 

aan.” Nadat hij afzwaaide van het eerste werd  

Markus nog drie jaar op rij kampioen in het 

vijfde, waarna hij in 1993 op verzoek van Marcel  

Kuypers terugkeert in HVCH 1. als laatste man. 

Het tekent zijn winnaarsmentaliteit én de liefde 

voor het spelletje. “als ik dat gemaaide gras ruik, 

dan krijg ik nog steeds zin om mijn voetbal-

schoenen aan te trekken. Dat blijft erin zitten!”
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in de kleedkamer

Volgens de regels van het vrouwenvoetbal 30+ mogen er geen slidings gemaakt worden. Maar ja, 
je haalt de aard niet uit het beestje. De kans is dus groot dat het shirt van ria Monteiro straks niet 
meer zo schoon is als nu. ria voetbalt al zo lang dat ze al heel veel verschillende tenues heeft  
gedragen: van kort en strak via wijde slobbertenues terug naar het getailleerde model van nu.  
Wat al die jaren niet veranderd is, is het fanatisme waarmee ria het voetbalveld betreedt.

Het schone shirt  
 van Ria monteiro
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HEESCH 
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ReSulTaTen  
VRiJwilligeRS  
& oRganiSaTie

86% Over het algemeen ben ik tevreden over het tijdstip waarop mijn thuiswedstrijden 
worden gespeeld:  86% is het hiermee eens

32% De verenigingsscheidsrechters verschillen onderling niet te veel van kwaliteit:  
32% is het hiermee eens

30% Vrijwilligers binnen de vereniging worden voldoende begeleid: 
30% is het hiermee eens

29% ik vind dat de vereniging genoeg doet om vrijwiligers actief te behouden als 
vrijwilliger: 29% is het hiermee eens

33% ik vind dat de vereniging voldoende aandacht geeft aan haar vrijwilligers:  
33% is het hiermee eens

32% ik vind dat de vereniging op een goede manier haar vrijwilligers beloont:  
32% is het hiermee eens

Resultaten  
leDenTeVReDenHeiDSonDeRzoek Uitgevoerd tussen 30 november 2018 en 6 januari 2019.

411 Leden hebben de enquete ingevuld

En 44% is niet-spelend lid

En 51% niet-vrijwilliger

dat is

31%  
van het totaal  
aantal leden

van die 411 is

56%  

spelend lid

van die 411 is

49%  

vrijwilliger

26% (61 leden) selectie 

                  74% (128 leden) niet-selectieWat vinden  

hVch-ers eigenlijk  

van onze vereniging?

met die vraag als uitgangspunt ontvingen 

meer dan 1300 leden een uitnodiging 

voor het ledentevredensOnderzoek. 

Ondanks veel dubbele e-mailadressen 

(gezinsleden), heeft 31% van de leden de 

enquête ingevuld. Daar zijn we erg blij 

mee én jullie mening nemen we serieus! 

De uitkomsten zijn door projectgroep Fit 

voor de toekomst gebruikt bij de opzet 

van de nieuwe organisatie én zullen door 

het nieuw te vormen bestuur gebruikt 

worden als input voor haar beleid.
waaR ziJn we TeVReDen oVeR?

aanbod voetbalvormen • douches 

en kleedkamers • netheid van 

de kantine de sfeer tijdens de 

thuiswedstrijden

waT kunnen we VeRbeTeRen?

Meer aandacht voor niet-selectieteams, 

vrijwilligersbeleid, kwaliteit materialen 

zoals ballen, doelen en hesjes • gezonde 

producten in de kantine • bekendheid 

bestuur • bekendheid selectiebeleid • 

het begeleiden van trainers en leiders bij 

jeugdteams • veiligheid op en rond het 

HVCH-terrein

ReSulTaTen 
algemeen 
beleiD 

Er heerst een positieve sfeer tijdens thuiswedstrijden:

92% is het hiermee eens

Het is voor mij bekend wat het beleid van de vereniging inhoudt:

37% is het hiermee eens

HVCH gaat respectvol en sportief om met bezoekende elftallen:

86% is het hiermee eens

7.4  

Die 411 leden geven HVCH  

een algemeen rapportcijfer van 
finanCieel

85%Het bedrag dat ik  
aan contributie betaal is

niet te hoog en niet te laag
(9% te hoog en 6% te laag)

89% 

82% 

ik kan voetballen met een 

groep waarmee ik graag 

voetbal (bijv leeftijdsgenoten, 

recreanten, vrouwen):
is het hiermee eens

is het hiermee eens

is het hiermee eens

ik ben tevreden over de 

sfeer tijdens de trainingen: 

ik ben tevreden over 

mijn elftalleiders: 82% 

46% 

43% 

31% 

De vereniging geeft 

voldoende aandacht  

aan niet-selectie teams: 

De kans om in een 

selectie elftal te komen 

is voor iedere speler 

gelijk:

Het is helder waarom 

sommige spelers wel en 

ander spelers niet in een 

selectieteam spelen:

is het hiermee oneens

is het hiermee oneens

is het hiermee oneens

ReSulTaTen  
faCiliTaiR 

De kantine is schoon en netjes: 

De vereniging beschikt over voldoende douches  
en wc’s en deze zijn van goede kwaliteit: 

Het assortiment in de kantine bevat voldoende gezonde producten: 

92% is het hiermee eens

41%   is het hiermee eens 

89% is het hiermee eens 
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in januari en februari hebben de projectgroep, de kwartiermakers en een 

aantal direct betrokken leden (Joep Vonk, robbert Stam en Gerby Maas) de 

processen grotendeels in kaart gebracht en de nieuwe organisatiestructuur 

ontworpen. Op 12 maart is het voorstel voor de nieuwe organisatiestructuur 

door de kwartiermakers en de projectgroep aan de bestuursleden (aB en 

JB) gepresenteerd. Dit voorstel is positief ontvangen! Een belangrijke steun 

in de rug en reden te meer om voortvarend verder te gaan. 

hoge deelname aan het 
ledentevredenheidsonderzoek 
in januari zijn de resultaten van het ledentevredenheidsonderzoek door 

Joyce plomp gepresenteerd aan en besproken met de kwartiermakers. 

liefst 411 leden hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. 

Hartstikke bedankt en een groot compliment! Op pagina 12 en 13 staan de 

belangrijkste resultaten en bevindingen. Deze zijn inmiddels ook gedeeld 

met de bestuursleden.

nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter 
Het profiel van de nieuwe voorzitter is gereed en is te vinden op www.hvch.

nl. De profielen van de overige 4 bestuursleden worden opgesteld. Een 

commissie bestaande uit de beide voorzitters (Harold en laurens) en Jo en 

lex vanuit de projectgroep voert gesprekken met diverse kandidaten. Heb 

je namen van kandidaten, geef ze dan door aan laurens Gloudemans of 

Harold van Munster.

samen zijn wij hvch!  
in de week van 7 t/m 13 april vond de clubweek plaats met een aantal 

bijeenkomsten in het teken van onze identiteit en toekomst. Onder leiding 

van ricco Kokshoorn is een zéér enthousiast team van zo’n 20 vrijwilligers 

uit vele hoeken van de vereniging bezig geweest met de voorbereidingen 

van deze sessies, waarin we met zoveel mogelijk leden onze meningen 

gaan vormen over wat voor soort vereniging HVCH wil zijn en wat daar dan 

bij hoort. Denk daarbij aan zaken als vrijwilligersbeleid, selectiebeleid en 

jeugdbeleid maar ook bestuurlijke organisatie en vernieuwing, normen en 

waarden én gedrag. in deze bijeenkomsten wordt ook tijd ingeruimd om 

alle belangstellenden (kaderleden, vrijwilligers en geïnteresseerde leden) 

nader te informeren over de nieuwe organisatiestructuur en lichten we de 

uitkomsten van het ledentevredenheidsonderzoek nader toe. Genoeg stof 

dus voor verdiepende gesprekken. We laten ons hierbij inspireren door de 

uitkomsten van het ledentevredenheidsonderzoek en de diverse eerdere 

bevindingen van de projectgroep Fit voor de toekomst.  

Namens de kwartiermakers: Harold van Munster, angelo Neelen, Joris 

priem, rob van aalst en laurens Gloudemans

En de projectgroep Fit voor de Toekomst: Ellen Kamp, Joyce plomp, ricco 

Kokshoorn, Jo Wijnen en lex Frunt

onderwerpen voor de sessie “samen zijn wij hvch”
-  Beleid recreatief voetbal naast prestatief voetbal; voorrang of niet ten 

aanzien van beschikbaarheid trainingsvelden in de winter, gebruik  

materialen, begeleiding, etc.

-  Het al dan niet belonen van vrijwilligersinzet in relatie tot contributie-

beleid en recreatief/prestatief voetbal.

-  Selectiebeleid jeugd, selectiebeleid senioren en de wensen rondom 

HVCH bloed in het eerste.

-  Werven, behouden en waarderen van vrijwilligers; opknippen van  

vrijwilligerswerk in behapbaardere brokken, meer mensen kleine  

rollen geven, goede mix aan mensen (jong/oud, man/vrouw, etc.).

-  interne communicatie, normen, waarden en gedrag aansluitend  

bij deze tijd. 

-  Medezeggenschap hoe te organiseren; denk aan jeugdraad, ouders, 

senioren, supporters, …

-  Hoe een hechtere club te worden; minder eilandjes. 

-  Maatschappelijke rol en positie van onze vereniging (hoe breed willen 

we ons profileren, denk hierbij bijv. aan het succes van de G-voetbal).

-  parkeren en veiligheid aanfietsroutes.

-  Willen we een ‘bedrijf’ zijn met klanten die klanteisen hebben of toch 

‘gewoon’ een laagdrempelige en levendige vereniging (en wat daar 

dan allemaal voor nodig is).

NiEUWE  
OrGaNiSaTiE STrUCTUUr  

90% Gereed
in de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan Fit voor de Toekomst. 
De projectgroep is uitgebreid met ricco Kokshoorn en Joyce plomp.  
Een update!

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!

Billy

TIJD VOOR...

...EEN FEESTJE

16.08
2018

We're getting
married

Mart & Nina

Mr. & Mrs.

Yes!

Ons adres:
Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen

Ontvang 
15% Korting!
ACTIECODE: 
HVCH2019



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



Deze zaterdag heeft Harold een volle HVCH-agenda. Twee ses-
sies van Fit voor de toekomst en de wedstrijd van de JO17-1 bege-
leiden. Om 10.00 uur is het al raak. Ook na de nieuwbouw zijn het 
nog bijzonder drukke tijden vanwege de transitie naar een andere 
bestuursorganisatie
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de dag van...

rollen bij hVch

Op dit moment kun je Harold in de volgende 

rollen bij HVCH aantreffen: speler, sponsor, be-

stuurslid als vice-voorzitter, ouder en leider. 

Eerder was Harold ook nog E- en F-trainer bij al-

ledrie zijn kinderen en bestuurslid van de SpH. 

“De leukste rol is de rol die in het directe team-

verband is. Dus voetballen, trainen of een team 

leiden. Samen komen tot een goede prestatie.”

Kom je wel aan alle rollen en taken toe? “We zit-

ten nu nog in de transitie naar het nieuwe be-

stuursmodel. Dan gaan niet alle representatieve 

taken zoals je ze zou willen. Verder probeer ik 

heel goed te kijken naar wie een bepaalde vraag 

op kan pakken. Dus minder rechtstreeks vanuit 

een voorzittersrol doen. Dat zal zo ook wel in het 

toekomstige model vorm gaan krijgen. Er staat 

niet haalbaar en hoe moet de terugkoppeling 

naar de leden dan plaatsvinden? Het tweede 

agendapunt is het verdere organisatieschema 

onder het bestuur. Dat zijn nogal wat posten. Ook 

daar is goede bezetting nodig en gelukkig mel-

den zich ook veel jonge ouders.

WedStrijd

De JO17-1 heeft vandaag een wedstrijd die, ge-

zien de stand in de competitie, gewonnen moet 

worden. Dat lukt helaas niet. Na een dikke tachtig 

minuten wordt er afgefloten met een 1-2 stand. 

De nabespreking is dan ook kort. Met nog de 

emotie van de nederlaag in het hoofd, heeft veel 

praten geen nut.

 

Fit Voor de toekomSt

Zo’n twee jaar geleden heeft het HVCH-bestuur 

aan Jo Wijnen en lex Frunt gevraagd om na te 

denken over een nieuw bestuursmodel voor 

HVCH. Daar heeft intussen ook al terugkoppeling 

over plaatsgevonden naar het kader en overige 

belangstellenden. in de eerste vergadering van 

deze zaterdag gaat het om de inrichting van het 

nieuwe bestuur en de bemensing van de posten. 

De tweede vergadering van deze ochtend vindt 

plaats in een wat groter comité. Er zijn twee be-

langrijke agendapunten. allereerst het ledente-

vredenheidsonderzoek (lTO). Honderden leden 

hebben de enquête ingevuld en de respons 

geeft dan ook een goed beeld van wat er leeft 

binnen de vereniging. Maar goed, wat is wel en 

een prachtige nieuwe accommodatie, toch zijn 

er ook nog restpunten van de bouw die opge-

volgd moeten worden. Bij zaken van collectief of 

algemeen belang, is het zaak dat het onderwerp 

zo snel mogelijk bij de verantwoordelijken komt 

te liggen. En als zaken niet opgepakt gaan wor-

den, dan zeg ik dat meteen en dat schept dan 

ook wel weer duidelijkheid.”

toekomSt

Er is nu binnen de vereniging wel een beweging 

op gang gekomen, waarbij zich ook nieuwe men-

sen melden of leden die al lang bij HVCH komen, 

die nu in een nieuwe rol willen helpen. Harold: “Er 

is een ambitieus plan om de leden bij te praten 

en daarbij te betrekken. Het is geweldig om te 

zien dat heel veel mensen zich daarvoor in zet-

De leukste rol is de rol die in 
het directe teamverband is“ ”

DE DaG VaN...
harold 
van munsTer

1
   

10.00 uur verGaderinG Fit voor de toekomSt, klein comité

2
   

12.00 uur verGaderinG Fit voor de toekomSt, Groot comité

4
   

15.15 uur aanvanG wedStrijd HvcH jo17-1 – acHilleS ’29 jo17-1

3
   

14.15 uur wedStrijdbeSprekinG jo 17-1

5
  

17.00 uur korte nabeSprekinG van de wedStrijd

6
 
  18.00 uur tijd om naar HuiS te Gaan

agenda van de dag

ten.” Zo wordt er ook weer 

opnieuw gekeken naar de 

voetbalontwikkeling. “Sommige le-

den zijn zich wel meer als klant gaan ge-

dragen, maar past dat bij het streven om ook de 

contributie laag te houden?”

“We willen ook veel: mini’s, veteranenvoetbal, G-voetbal, Wal-

king Football en dan nog het reguliere senioren- en jeugdvoet-

bal, waarbij we graag zien dat iedereen zich kan ontwikkelen en 

verbeteren. Financieel moeten we weer bouwen aan nieuwe re-

serves en dat gaat ook lukken. Maar het is duidelijk dat er na de 

nieuwbouw ook even wat minder financiële speelruimte is. Soms 

moeten we dingen trouwens ook zelf doen en niet de portemon-

nee trekken, omdat dit beter bij de club past.”
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vacaTuresvacaTuresvacaTures

DiT iS ECHT iETS
voor jou!
Onze	vereniging	draait	op	de	inzet	van	vrijwilligers,	want:	vele	
handen	maken	licht	werk!	Wil	jij	je	steentje	bijdragen?	Misschien	
past	een	van	deze	vacatures	wel	bij	jou!	

materiaalbeheerder

Het bijhouden van de uitgifte van de ballen, 

trainingspullen en de sleutels van de lockers. 

Kapotte ballen moeten vervangen worden net 

zoals de materialen die gebruikt worden bij de 

trainingen.

Dit werk dient één keer per week gedaan te 

worden op een moment dat het je zelf uitkomt.

Ook als je nog niet direct beschikbaar bent of 

niet precies weet welke functie het beste bij je 

past, horen we graag van je! Extra handjes zijn 

altijd welkom. Ook als je het onderhoud aan 

de nieuwe speeltuin wilt doen, het archief wilt 

behouden, een maatschappelijke stage wilt 

coördineren of de kledinguitgifte wilt doen…

heb je interesse? 

Neem dan contact op met Joep Vonk via  

tel. 0412 480 758. 

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. 

blauw gras

Met een redactie maken we drie keer per 

jaar het mooiste clubmagazine van de regio: 

Blauw Gras! En de redactie zoekt versterking: 

een vormgever en redacteur. Heb jij een 

liefde voor voetbal en een vlotte pen? Of heb 

jij gevoel voor grafische vormgeving en ben 

je goed thuis in inDesign? Help mee aan de 

volgende uitgave van Blauw Gras. Mail naar  

blauwgras@hvch.nl. 

Gastheer en/of gastvrouw - zondag

Wil jij op zondagmiddag (van 13.00 uur tot 17.00 

uur) de scheidsrechters en de tegenstander 

ontvangen en deze wegwijs maken op het 

sportpark? Ook beantwoord je telefoontjes 

en op rustige momenten kun je uiteraard (een 

deel) van de thuiswedstrijd volgen! 

Schoonmaker accommodatie

We zijn op zoek naar iemand die op 

maandag de kleedkamers, douches en 

wedstrijdsecretariaat 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 

vereniging te organiseren. Zoals Sinterklaas, 

carnaval en de spelletjesmiddag die door 

onze jeugd ontzettend gewaardeerd worden. 

Je bent per evenement 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 coördinatoren 

als aanspreekpunt voor de leiders en trainers. 

Op dit moment is elke positie goed bezet. 

We zijn nog op zoek naar iemand die deze 

coördinatoren aanstuurt en hun aanspreekpunt 

vormt. 

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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langs de lijn meT...

Gerry komt van oorsprong uit Oss, alhoewel ze 

ook nog heel kort in Heesch op school heeft 

gezeten. De handbalsport was haar ontspan-

ning en voetballen heeft ze nooit gedaan. Zo 

vanaf haar dertiende sloot ze zich aan bij de KpJ 

in Heesch. peter is wel in Heesch geboren en 

verhuisde met zijn ouders naar Nuland. Gerry 

werkte eerste in de zorgsector, maar begeleid 

nu al ruim vijf jaar sporters bij Basic Fit in Oss. 

peter werkt al zo´n veertien jaar in de vleeskeur-

ing. Hij voetbalde tot de C in de jeugd van HVCH 

en is daarna bij de KpJ gaan handballen. Daarop 

volgde trouwens weer dat peter ging keepen bij 

het Wildvoetbal in Heesch.

zoons

Gerry en peter hebben na hun trouwen eerst 

zeven jaar in Nuland gewoond en zij verhuisden 

naar Heesch toen hun oudste zoon pieter een 

half jaar oud was. Gerry sloot zich toen aan bij 

het handballen van de KVO. Kort na de verhuiz-

ing naar Heesch werd robert geboren. De twee 

jongens hebben maar één jaar leeftijdsverschil. 

Toen pieter ging voetballen werd peter leider 

en ook een aantal jaren trainer. Dat heeft peter 

gedaan totdat de jongens in de B gingen voet-

ballen en bovendien was peter ook nog een 

paar jaar keeperstrainer. Gerry heeft nog een 

klein jaar meegeholpen met de schoonmaak 

van de kantine.

supporters

Eerst stonden de zaterdagen altijd in het teken 

van HVCH en het gaan aanmoedigen hun beide 

zonen en de laatste jaren is dat op de zonda-

gen. Op 99% van de wedstrijddagen zijn zij op 

het voetbalveld te vinden. pieter speelt in het 

13de en robert in het 4e. Vandaag is pieter er 

niet bij en toch gaan Gerry en peter even bij het 

13de langs. Dat zijn ware supporters!

gerry en peTer leeijen
laNGS DE liJN MET...

al zo´n 23 jaar zijn Gerry en peter elke week langs de lijnen te zien 
als hun zonen voetballen. Ook leidde hun betrokkenheid bij HVCH 
tot gastvrijheid bij de winterwandeling, waar ze de pauzeplaats 
waren aan de Bosstraat. Tijd om eens nader kennis te maken.

Op 99% van de  
wedstrijddagen zijn  

zij op het voetbalveld  
te vinden.

“
”

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 



Team uiTgelichTTeam uiTgelichT
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walking 
Genieten	van	voetbal	is	niet	gebonden	aan	een	leeftijd.	Dat	bewijst	Walking	Football:	
een	nieuwe	voetbalvorm	voor	60-plussers	die	nog	lekker	actief	bezig	willen	zijn.		
Maar	wie	zijn	nu	deze	heren,	die	in	de	herfst	van	hun	carrière	nog	iedere	week	op		
het	veld	staan?	BlauwGras	zocht	het	uit.

Op de teamfoto:

geert meulenbroek – rechtsbuiten andré romme –  rechtsbuiten huub geurts – Keeper hans romme – Middenvelder arie Spierings – Keeper 

Walter van Well – Middenvelder noud de groot – Verdediger hans van dijk – Spits tiny van hoorn – Trainer en linksbuiten rien janssen –Verdediger 

eduard Ploegmakers – Verdediger jas van Venrooy – Middenvelder adriaan van den akker – rechtsbuiten henk van der heijden – Middenvelder. 

Niet op de foto, maar wel onderdeel van het team: jo van den helm – Trainer en verdediger Paul nelissen – rechtsbuiten Willy de bie – Keeper  

leo van Uden – Verdediger ruud cornelis – Middenvelder

Een grijsgrauwe vrijdagochtend, het sportpark van HVCH ligt er op het eerste oog verlaten bij.  

Toch verzamelt een groep heren zich om half 10 in de kantine. Na een warme kop koffie wordt 

er ‘OMKlEDEN!’ geroepen waarop de heren hun trainingskleren en voetbalschoenen aantrekken. 

Eenmaal op het veld aangekomen wordt er rustig een balletje getrapt. Een ding is direct duidelijk: 

het ontbreekt deze groep niets aan techniek en fanatisme. Vervolgens begint de training die wordt 

afgesloten met een partijspel. Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. 

Football



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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skills
Baltovenaar Soufiane ‘Tiki-Taka’ Touzani is hot. Neymar en  

Ronaldinho kopiëren zijn tricks, in zijn vlogs dolt hij met sterren 

als Aubameyang, Bergwijn en Pogba en hij showt zijn skills in de  

achtertuin van Christiano Ronaldo. Maar ook in Heesch 

hebben we voetballers die alles met een bal kunnen!

Speciaal	voor	Blauw	Gras	legt	Wesley	Strik,	

speler	van	HVCH	7,	een	vette	voetbaltruc	uit.

Met zijn voetbaltricks verzamelde hij al bijna 2500 volgers op 

instagram. Volg Wesley via @wesleytr1ck Check daar ook de 

video van deze truc!

Stap 1. Je wipt de bal op

Stap 3. Duw je knie naar 
buiten zodat de bal weer de 
andere kant op gaat.

Stap 4. probeer hem vervolgens 
weer de andere kant op te trappen 
met je voet.

Oefenen maar!

Stap 2. Tik de bal met de 
buitenkant van je voet 
zachtjes richting je knie.

AkkaAkkaAkka
2000!2000!2000!

Deco Zonwering
Nieuwstraat 19a
5384 TC Heesch

T 0412 - 480 490
www.decozonwering.nl

Rolluiken, 
raambekleding 
en overkappingen 
op maat gemaakt!



blauw gRaS | april 2019blauw gRaS | april 2019 3130

inTerview

jullie zijn elkaars concurrenten. 
hoe voelt dat?
Vince: “in het veld hebben we onderling wel 

eens akkefietjes zoals dat in ieder team gaat. 

Maar buiten het veld kunnen we goed met el-

kaar en de rest van het team overweg. We reizen 

bijvoorbeeld ook samen van en naar NEC.”

Stan: “ik was gewend om altijd te spelen en sta 

nu niet in de basis, dus dat was wel even scha-

kelen. inmiddels ben ik aan deze situatie ge-

wend, al speel ik natuurlijk het liefst.”

wat is de ander zijn grootste  
kwaliteit?
Vince: “Stan is heel sterk aan de bal.”

Stan: “Vince is heel snel. ik weet niet hóe hij het 

doet maar hij heeft altijd de bal.”

Grappig genoeg antwoordt Vince op de vraag 

wat hij nog zou willen verbeteren aan zijn spel 

dat hij graag wat technischer wil worden, zoals 

Stan. Stan antwoordt op zijn beurt dat hij graag 

sneller zou willen zijn, zoals Vince. 

hoe ziet jullie week eruit?
“We zitten beiden in Nijmegen op de lOOT-school 

(landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport, 

red.) zodat we school en sport goed kunnen com-

bineren. We trainen vijf keer per week. Vier trai-

ningen in teamverband, waarvan eentje gevolgd 

door krachttraining. Op woensdag is de training 

optioneel maar er wordt wel van je verwacht dat 

je er bent. Je traint dan individueel. alleen als je er 

niet goed voor staat op school sla je deze training 

over. Daarnaast hebben we natuurlijk op zaterdag 

een wedstrijd en nu ook nog bekerwedstrijden.”

knokken
VOOr KaNSEN BiJ NEC
In	NEC	JO17	voetballen	niet	één	maar	liefst	twee	oud-HVCH’ers.	Allebei	in	de	spits	bovendien.	De	zes-
tienjarige	Stan	van	Ballegooij	is	bezig	aan	zijn	vijfde	seizoen	in	de	jeugdacademie	van	de	Nijmeegse	
profclub.	De	zeventienjarige	Vince	Duits	is	voor	het	tweede	seizoen	van	de	partij.	Een	dubbelinterview.	

is er ook tijd voor ontspanning?
“Ja hoor. We zijn rond 18.00 uur thuis en dan hebben we de avond voor 

onszelf. Die tijd gebruiken we om wat huiswerk te maken en vooral goed 

te rusten. We gamen allebei graag. FiFa uiteraard en Stan speelt ook graag 

Black Cops.”

jullie zijn zestien en zeventien jaar. een leeftijd waarop 
veel jongeren interesse krijgen in uitgaan. hoe zit dat bij 
jullie?
Stan: “ik geef niet zoveel om uitgaan. als ik thuis ben dan ben ik best wel lui 

en lig ik het liefst op de bank.”

Vince: “ik ga ook bijna nooit uit. Sowieso nooit op vrijdag. Op zaterdagavond 

ga ik wel graag naar vrienden maar dan maak ik het nooit laat. Mijn vrienden 

begrijpen dat gelukkig. ik denk dat als ik niet voetbalde, dat ik dan wel uit 

zou gaan.”

moeten jullie veel laten voor de topsport?
Beiden: “Dat valt best wel mee.”

al pratende komen er toch wat zaken naar voren waarmee ze rekening moe-

ten houden. Zo moeten ze op hun voeding letten. De dag voor een wedstrijd 

staat er standaard pasta op het menu en regelmatig wordt hun vetpercenta-

ge gemeten. is dit vetpercentage te hoog dan krijgen ze een week de tijd om 

dit te verbeteren. lukt dit niet, dan mogen ze één wedstrijd niet meedoen. 

Ze krijgen hiervoor vanuit NEC wel begeleiding van een diëtist. 

Ook de vakanties zijn gebonden aan het seizoensschema. Voorheen gingen 

beide heren meerdere keren per jaar op vakantie maar dat zit er niet meer 

in. Stan: “Mijn ouders hebben een eigen bedrijf en zijn gebonden aan de 

bouwvak. Die valt niet helemaal samen met de twee weken zomervakantie 

die ik heb. Vorige zomer konden we daardoor vijf dagen samen weg. Maar 

dat is niet anders.”

jullie geven allebei aan dat topsport vooral mentaal 
wat van je vergt. vertel.
Vince: “Het allerbelangrijkste is om goed voor ogen te houden wat je zélf wilt. 

De kansen komen dan vanzelf als je hard blijft werken en erin blijft geloven.”

‘Blijven geloven’, dat is dé tip die Stan en Vince willen meegeven aan jonge 

voetballers. De manier waarop beiden bij NEC zijn gekomen is daar een 

goed voorbeeld van.  Stan mocht bij NEC en FC Den Bosch meetrainen. Bij 

NEC werd hij in eerste instantie afgewezen, bij FC Den Bosch mocht hij wel 

komen. Vince was welkom bij rKC Waalwijk. Beiden hadden er geen goed 

gevoel bij en bleven bij HVCH. Vlak daarna mochten ze (alsnog) naar NEC. 

Een kans waarop ze gewacht hebben en die ze met beiden handen hebben 

aangegrepen. 

 

 

wat is jullie hoogtepunt bij nec tot dusverre?
Vince: “De gewonnen bekerfinale tegen ajax vorig jaar. We wonnen met 4-0 

voor een publiek van zo’n duizend man. Dat geeft heel veel sfeer en beleving.”

Stan: “Vorig jaar speelden we heel verdedigend voetbal. Ondanks dat heb ik 

toch vaak weten te scoren.”

welk doel zouden jullie graag bereiken?
Eensgezind: “Spelen in de premier league, bij een club uit de top vijf.”

Stan: “Daar is het tenminste niet zo warm, daar kan ik niet tegen.”

Vince: “Daar is het voetbal niet zo technisch, dat ben ik ook niet namelijk. ik 

ben meer van het harde werken.”

kunnen we jullie nog wel eens tegenkomen bij hvch?
Stan: “ik ga wel eens kijken als vrienden van me tegen HVCH moeten  

voetballen.”

Vince: “ik probeer alle wedstrijden van HVCH JO17 te kijken omdat mijn 

vrienden daar voetballen. andersom komen ze ook regelmatig bij mij kijken, 

net als mijn oud-trainer Joan Wijnen. Erg leuk vind ik dat.”

Tot slot: ronaldo of messi? ajax of psv?
Weer eensgezind: “ronaldo. En ajax. De wedstrijden tegen ajax zijn toch 

altijd nét wat specialer dan tegen de rest van de tegenstanders.”

Vince Duits in duel met een Vitesse speler.

Stan van Ballegooij 

aan de bal.
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WaT DOET...
de schoonmaakploeg

iedere maandagochtend zorgt deze groep vrijwil-

ligers ervoor dat de kantine en kleedkamers weer 

spik en span zijn. De schoonmaakploeg bestaat 

uit drie vrijwilligers, twee betaalde krachten en 

twee medewerkers van Dichterbij. Verdeeld over 

twee teams maken zij in circa drie uur de accom-

modatie schoon. Tussendoor is er natuurlijk tijd 

voor een kopje koffie en de nodige ‘buurt’.

Over het algemeen is de schoonmaakploeg 

tevreden over hoe ze de kleedkamers en kan-

tine aantreffen na het weekend. Hoe strenger de 

coach er op toe ziet, hoe netter de kleedkamer 

wordt achtergelaten. Het zou wel fijn zijn als spe-

lers hun voetbalschoenen niet op de muur boven 

de prullenbak uitkloppen. Helaas krijgen ze dat 

niet meer goed schoon. 

Verliefde koppeltjes

in de nieuwe accommodatie is de schoonmaak-

ploeg nog geen opvallende dingen tegen ge-

komen tijdens het schoonmaken. Uit anekdotes 

komt naar voren dat de oude accommodatie wat 

meer stille hoekjes had waar wel eens verliefde 

koppeltjes werden aangetroffen. Ook werden er 

toen meer geintjes uitgehaald. De klassieke em-

mer water op de deur bijvoorbeeld.

lijkt het je leuk om de schoonmaakploeg 

te ondersteunen? Ze zoeken nog verster-

king, eventueel op invalbasis. Meer informatie:  

hvchvrijwilliger@hotmail.com. 

Maandagochtend,	half	elf.	Direct	na	binnenkomst	komt	een	heerlijke	frisse	geur	je	tegemoet.	Dit	is	het	
werk	van	misschien	wel	de	minst	zichtbare	en	meest	bescheiden	groep	vrijwilligers	binnen	HVCH.		
Tegelijkertijd	een	onmisbaar	onderdeel	van	de	vereniging:	de	schoonmaakploeg.

 
 
GE Spot 
 
                             Moeten wij bij HVCH nu                                         Nee, in de tijd dat Joan  
                              allemaal agile worden?                                     achter de tralies zit, worden wij  
                                                                                                               fit voor de toekomst.                          
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Elke uitgave geeft striptekenaar G.E.Spot zijn visie op de actualiteit.

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!



35blauw gRaS | april 2019

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:

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.



HVCH’eRS geSpoT
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Carnaval 2019

Jumbo Wiegmans 
Schoonstraat 8 Heesch

1.  Verwarm de oven voor tot 180 °C. Maal in de hakmolen of keukenmachine 
de havermout fijn. Prak de banaan met een vork fijn. Meng de banaan  
met de havermout, agavesiroop en kaneel.

2.  Hak de hazelnoten fijn; hak ook een paar hazelnoten iets grover.  
Schep de hazelnoten en de pitten door het ‘beslag’.

3.  Bekleed de bodem en een rand van 3 cm van de cakevorm met bakpapier. 
Schep er het beslag in en strijk glad.

4.   Bak de koek in de voorverwarmde oven in 25 min. gaar. Neem de koek  
uit de vorm en bak op de bakplaat met bakpapier in nog 5 min. 
goudbruin. Laat de koek op het rooster afkoelen en snijd met een  
scherp mes in 8 repen. Banaan-

havermoutrepen 
met pitten

Michelle’s favoriet 

1.  Besmeer de helft van de sneetjes brood met de pindakaas.  
Verdeel er de plakjes banaan over. Bestrooi met de kaneel.  
Druk er de laatste sneetjes brood op.

2. Bak de tosti’s in het tosti-ijzer goudbruin.
3.  Snijd de tosti’s diagonaal door en leg ze op de borden. 

Bestrooi ze met poedersuiker en naar wens nog met een beetje 
 extra kaneel.

Tip:  Geen tosti-ijzer? Bak de tosti’s in een beetje boter in een  
koekenpan aan beide kanten goudbruin.

• 75 g  havermout
• 1  grote rijpe banaan
• 1 el agavesiroop
•  0,5 tl gemalen kaneel
•  50 g  hazelnoten

• 8 sneetjes  goudeerlijkbusbrood grof volkoren
•  3 el pindakaas met stukjes noot
•  1  banaan
•  0,5 tl kaneel
•  1 poedersuiker

Marleen’s favoriet 

Pindakaastosti 
met banaan

Gaan met die banaan...

• 50 g culinaire pittenmix
• 1 staafmixer met hakmolen 1   
• cCakevorm (26 cm)
• Bakpapier
• Taartrooster•



HVCH!

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

Scoren doe je samen!

 KLEI EXPLOITATIE

  NATUURONTWIKKELING 

    INFRA 
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