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ZIN IN
HET NIEUWE SEIZOEN!
Beste sportvrienden,

 

We zijn inmiddels in de zomer aangeland na een vol seizoen in onze nieuwe 

accommodatie gedraaid te hebben. Iedereen heeft even moeten wennen, 

maar vindt ondertussen aardig zijn weg. We merken veel trots onder de 

leden voor hetgeen gerealiseerd is en bezoekers bevestigen dat als ze 

voor de eerste keer vanuit de kantine over de velden kunnen uitkijken. Met 

gepast tempo en middelen wordt doorgebouwd aan de accommodatie; op 

diverse punten zijn nog zaken af te werken om te komen tot de gewenste 

situatie.

Sportief gezien ging het HVCH wisselend voor de wind, waar HVCH 1 pas 

laat in het seizoen het degradatiespook kon verjagen, slaagde het tweede 

elftal en de JO19-1 wel in hun missie en werden kampioen in hun klasse. 

Vrouwen 1 en MO17-1 deden het ook voortreffelijk door respectievelijk als 

debutant als vijfde en de meiden als kampioen te eindigen.

Zoals gebruikelijk werden aan het einde van het seizoen ook de HVCH-

prijzen uitgereikt. HVCH 9 won als kampioen de Antoon van de Wetering-

bokaal en HVCH 8 viel in meest positieve zin op in en rond het veld en 

wonnen de Frans Verhoeven-trofee. De fanatieke en multi-inzetbare Mieke 

van der Lee werd verkozen tot sportvrouw en Maik van Hoorn tot sportman, 

na net als zijn vader twintig jaar aan het rad van de wildwinterkermis te 

hebben gedraaid. Dames en heren van harte gefeliciteerd met de bereikte 

successen!

Ook virtueel is doorgebouwd aan het bestuursmodel en is in een twee jaar 

durend traject veel gesproken over wat HVCH is en betekent voor haar 

leden, waarbij de saamhorigheid ultiem tot uiting kwam in de HVCH 

Clubweek. We kunnen met trots zeggen: ‘HVCH DAT ZIJN WIJ!’

VOORWOORD

Met de vergaarde indrukken, meningen en adviezen is de werkgroep 

Fit voor de Toekomst gekomen tot het inmiddels bekrachtigde nieuwe 

bestuursmodel. HVCH kan fit de toekomst in, en ik deed het als waarnemend 

voorzitter graag voor deze prachtige club. Bewust kies ik voor een minder 

beladen bestuursrol en vind het fantastisch om het nieuw gevormde 

bestuur onder leiding van Laurens Gloudemans inhoud te blijven geven. 

Hopelijk heeft iedereen een goede zomerperiode gehad en zijn we allemaal 

uitgerust en fit. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen! 

Harold van Munster

Waarnemend voorzitter HVCH
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INTERVIEW

In hun leeftijd zit dan misschien een groot 

verschil, in hun liefde voor voetbal vinden ze 

elkaar direct. Cor Perlee (68): “Ik ben vanaf mijn 

jongste jeugd tot vandaag de dag bijna elke 

avond met voetbal bezig.” Roy de Haan (33): 

“Voetbal is voor mij veel meer dan hobby, ik 

ben er fulltime mee bezig.” Beide trainers zijn 

naast hun rol bij HVCH ook nog elders actief: 

De Haan als trainer bij DUNO in de zaterdag 

hoofdklasse en Perlee op de voetbalschool van 

SC Woezik. Dat Perlee nog zo actief zou zijn 

leek een jaar geleden niet waarschijnlijk. In De 

Gelderlander had toch duidelijk gestaan dat hij 

stopte in het voetbal? “Klopt. Mijn kinderen en 

kleinkinderen vroegen of ze ook wat aandacht 

mochten hebben. Dus ik liet weten dat ik stopte, 

dat kwam ook in de krant. Maar al na een paar 

weken zeiden ze tegen me: ‘Pa, doe maar 

niet, dat is niks voor jou. Ga maar weer lekker 

trainen!’” Lachend: “Dus dat ben ik weer gaan 

doen. Ik weet niet beter!”

Met Perlee krijgen de dames van Heesch een 

hele ervaren trainer voor de groep. Zijn palmares 

liegt er niet om: “Ik heb 27 periodetitels en 17 

promoties op mijn naam, waarvan de meeste 

kampioenschappen. In 2010 werd ik als trainer 

van SC Woezik verkozen tot trainer van het jaar 

door De Gelderlander. Voor Johan de Kock en die 

trainer die ‘kut keeper’ riep in de documentaire 

over Achilles.” De geboren Jordanees (“dat is 

een groot verschil met Amsterdammer”) woont 

al meer dan 20 jaar in Wijchen en voelt hij zich 

een echte Woezikenaar. Hij was er jarenlang 

trainer en is nog steeds actief in verschillende 

vrijwilligersfuncties en bij de voetbalschool. 

“Een paar jaar geleden vroeg de voorzitter me 

of ik de dames wilde trainen en dat stond me 

wel aan. Ik wilde geen mannen meer trainen, 

ben te eigenwijs om assistent te zijn en een 

ver avontuur – ik kon naar de Jongens onder 15 

bij de Chinese voetbalbond – zag ik niet meer 

zitten.” 

Het trainen van de dames beviel hem goed. Zo 

goed dat hij ook enthousiast reageerde op het 

telefoontje van HVCH. “Trainen houd je jong, 

scherp en gezond. En vrouwen zijn anders dan 

mannen, net als in het dagelijks leven. Ze zijn 

bijvoorbeeld veel enthousiaster over trainen. 

Het lijkt wel alsof in vrouwenvoetbal nog het 

idee leeft dat ze iets te bewijzen hebben!” 

Eenzelfde dadendrang is ook bij Perlee 

duidelijk merkbaar. Zodra hij over voetbal 

praat, zie je hem glunderen. “Ik hou van 

bluf, dat is toch dat Amsterdamse in 

me. Mooi, aanvallend voetbal, 4-3-

3. Conditioneel en fysiek moet 

het zo goed zijn, dat je in de 

wedstrijd kunt uitvoeren wat 

we doordeweeks trainen. Ik 

verwacht veel van iedereen, 

maar wel altijd met een glimlach.”

‘Dat is zeker een club voor jou’

Ook Roy de Haan woont in Gelderland, 

maar al vanaf de eerste kennismaking in 

Heesch heeft hij een heel goed gevoel bij de 

club. De Haan: “Ik kom uit Groesbeek, ik herken 

het karakter van een dorpsvereniging maar proef 

ook duidelijk de ambitie en beleving rondom 

het eerste elftal. Er staat een prachtig complex, 

een grote jeugd op niveau en een goed tweede 

elftal. Een behoorlijk compleet plaatje met veel 

kansen, achter alle randvoorwaarden kan ik 

een vinkje zetten. Mensen uit mijn omgeving 

bevestigden dat beeld en zeiden: ‘Dat is zeker 

een club voor jou.’ Toen mijn overgang bekend 

werd, werd ik bedolven onder de felicitaties.” 

De Haan werkte lange tijd in jeugdvoetbal, 

onder meer bij De Treffers en NEC, en was vorig 

seizoen hoofdtrainer bij Quick 1888 in Nijmegen. 

HVCH past bij de ambities van de jonge trainer. 

“Ik wil vooruit. Ik kan binnen de lijnen kritisch 

zijn en leg de lat hoog, ook voor mezelf, maar 

vind de verbondenheid met de club ook heel 

belangrijk. Die voel ik hier enorm, het kriebelt!” 

HVCH 1 kan een innovatieve trainer verwachten, 

met een duidelijke visie. “Het team staat 

boven het individu. Daarin is iedereen gelijk. 

Als ik een scenario in mijn hoofd heb, maar de 

meerderheid van de groep denkt daar anders 

over, dan maken we samen die keuze. Ik wil 

dat spelers zich daarvoor openstellen, initiatief 

durven nemen. Als groep, maar ook individueel. 

In het veld heb je 90% van de tijd niet zelf de 

bal, maar dan moet er ook wat gebeuren. Daar 

wil ik rondom teamtrainingen ook specifiek op 

trainen en ik probeer veel individuele aandacht 

te geven. Zodat we ons allemaal onderdeel 

van het team voelen. Want ons collectief moet 

sterker zijn dan die 11 aan de overkant van het 

veld.” 

HET KRIEBELT 
Twee verschillende trainers: de één aan  
het begin van zijn trainersloopbaan,  
de andere al een rijke carrière achter de rug.  
Hun ambitie bij de start van het nieuwe 
seizoen is hetzelfde: resultaten halen  
met HVCH. Een interview met Cor Perlee,  
de nieuwe trainer van het eerste dameselftal,  
en Roy de Haan, de nieuwe trainer van  
het eerste herenelftal. 

Toen mijn  
overgang bekend 
werd, werd ik  
bedolven onder 
de felicitaties.” 
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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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INTERVIEW

Naast Kirsten van de Ven en Melanie Bross is er nog  
een succesvol voetbalster met Heesche roots waar we  
ontzettend trots op kunnen zijn! Namelijk Lobke Loonen.  
Ze is 16 jaar en speelt bij het Talententeam regio Zuid van 
de KNVB én bij Oranje onder de 17. Vorig jaar heeft ze 
de overstap gemaakt van HVCH naar de KNVB, komend 
seizoen speelt ze bij Jong PSV. We zijn erg benieuwd hoe 
het daar gaat en stelden haar een aantal vragen.

Lobke, wat is jouw positie?

‘Ik ben spits. Ik ben een aanspeelpunt in de 

voorste linie. Een van mijn specialiteiten is kop-

pen. Scoren bij Oranje doe ik helaas niet vaak, 

omdat ik daar op dit moment tweede spits ben. 

Ik begin iedere wedstrijd op de bank, waarna ik 

vervolgens wel vaak mag invallen. Volgend jaar 

ga ik naar Oranje onder de 19. Het zal dan moei-

lijker worden om geselecteerd te worden, maar 

dat is voor nu wel mijn allergrootste doel.’

Je bent pas een jaar weg bij HVCH, maar hoe 

zag je loopbaan bij onze club eruit?

‘Ik ben begonnen met voetballen in de F16. 

Daarna heb ik ieder jaar in de selectieteams bij 

de jongens gespeeld. Dat ik met jongens voet-

balde is erg goed geweest voor mijn ontwik-

keling. Toen ik in de E1 kwam, ben ik naast de 

trainingen bij HVCH ook trainingen bij de KNVB 

gaan volgen. Dit kon ik samen combineren.  

Mijn laatste elftal bij HVCH was de C1. Daarin 

heb ik drie jaar gespeeld. 

Op mijn 15e, ben ik naar het Talententeam regio 

Zuid gegaan van de KNVB. Met dit team speel 

ik wedstrijden in de zogenoemde ‘beloftecom-

petitie’. In deze competitie speel je wedstrijden  

tegen andere talententeams uit heel Neder-

land. Volgend seizoen krijgt het Talententeam 

regio Zuid een andere naam, namelijk Jong 

PSV. Bij Jong PSV hoop ik meer speelminuten te  

kunnen maken als eerste spits.’

Wat is jouw mooiste herinnering aan HVCH?

‘Ik kom eigenlijk nooit meer bij HVCH, maar ik 

heb zeker nog mooie herinneringen. Het mooi-

ste moment was toen we in de C1 kampioen 

werden. We haalden toen de promotie naar de 

3e divisie.’

Hoe ziet een normale week er voor jou uit?

‘Ik ga iedere ochtend tot 13:00 uur naar school 

in Rosmalen. Ik zit daar op een LOOT (Lande-

lijk Overleg Onderwijs en Topsport) school.  

Dit is een speciale school waar ik mijn VWO- 

opleiding kan combineren met voetbal. Zo hoef 

ik vakken als muziek, CKV en levensbeschou-

wing niet te volgen. 

Na 13:00 uur ga ik meteen naar Eindhoven, 

zodat ik kan gaan trainen. Ik train dan ook acht 

keer in de week. Van die acht trainingen, doe ik 

op maandag en woensdag eerst 1,5 uur kracht-

training en daarna nog een uurtje veldtraining. 

Aankomend jaar ga ik op zaterdag wedstrijden 

spelen in de beloftecompetitie, waarin alleen 

vrouwen voetballen. Wanneer er wedstrijden 

van Oranje op het programma staan, ligt deze 

competitie stil. Soms worden er dan oefen-

wedstrijden ingepland en dat is ook wel eens 

tegen jongens.’

Hoe zien jouw toekomstplannen eruit? 

Wat ga je na het VWO doen?

‘Na het VWO wil ik Bewegingswetenschappen 

gaan studeren op de universiteit. Dat kan  

alleen in Amsterdam en Groningen. Maar ik 

zit er zelfs aan te denken om naar Ame-

rika te gaan. Zodat ik daar kan studeren 

en voetballen. Maar voordat het zover 

is kan het nog alle kanten op!’

In mei was het EK onder de 17, 

hoe is dat gegaan?

‘Ik heb gelukkig best wel wat 

speelminuten mogen maken.  

De eerste wedstrijd mocht ik 25 minuten spe-

len, de tweede wedstrijd 20 minuten en de 

derde wedstrijd 40 minuten. Daarna kwam de 

halve finale, die heb ik helaas niet gespeeld. 

Wel mocht ik de hele tweede helft van de finale 

spelen. Die wedstrijd moest uiteindelijk beslist 

worden met penalty’s. Ik mocht er ook een  

nemen, maar ik miste helaas. We hadden de 

reeks verloren. Ik baalde hier zo erg van.’

Heb je het WK van de Oranjeleeuwinnen  

ook gevolgd?

‘Ik heb alles van Oranje gevolgd en ik ben zelfs 

met mijn oom naar de wedstrijd Nederland – 

Kameroen in Valenciennes geweest. Mijn favo-

riete speelster is Vivianne Miedema. Zij is ook 

spits en nu al topscorer aller tijden voor Oranje, 

dus daar kan ik veel van leren.’

Tot slot, doe je ook genoeg ontspannen naast 

het voetballen?

‘Ja hoor, ik ga graag leuke dingen doen met 

vriendinnen. Maar ik moet wel rekening houden  

met een aantal dingen. Zo moet ik me aan 

een voedingsschema houden. Deze heb ik  

samen met sportdiëtiste Anja van Geel uit 

Heesch opgesteld. Bovendien kan ik het op  

zaterdagavond niet te laat maken. Op zondag-

ochtend train ik en dan wil ik fit zijn.’

Bedankt voor het interview Lobke! We wensen 

je veel succes met je voetbalcarrière en we  

blijven je volgen.  

LOBKE LOONEN: 

VOETBAL
BELOFTE  
VOOR DE  
TOEKOMST!
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LANGS DE LIJN MET...

Adrie van
der Pas

Langs de lijn met...

Sinds jaar en dag is Adrie, zowel op zaterdagen en zondagen, bij 

HVCH te vinden om te genieten van het spelletje. Meer uren was 

en is Adrie echter betrokken bij het wel en wee van onze mooie 

vereniging.

Het was niet zijn voetbalkunde waardoor Adrie bij HVCH betrokken 

raakte, maar zijn bestuurlijke kwaliteiten. Een man met tomeloze 

energie, creatieve ideeën en een verbinder pur sang. Adrie zijn eerste 

functie was jeugdvoorzitter, om daarna zestien jaar lang de hamer te 

hanteren van het Algemeen Bestuur. In die tijd werd ook nog eens de 

SPH opgericht, waarbij Adrie dan weer betrokken was. Adrie zat al in  

De Vriendenkring samen met de eerste voorzitter Piet Franssen 

en toen Adrie uit het Algemeen Bestuur was getreden startte hij 

met Johnny van Uden, Riny van Orsouw en niet te vergeten Hans  

Kleijngeld de Club van 50 op. Al snel daarop werd ook Appie  

Visscher daarbij betrokken.

Had Adrie dan zoveel tijd. Nee, samen met Doortje heeft hij vijf  

kinderen, die allen het voetbal een leuk spel vinden. Bovendien is  

Adrie ook nog betrokken van Fanfare Aurora, was hij jarenlang  

voorzitter van de Wit-Gele Kruis Vereniging en is hij voorzitter van de 

Begraafplaats Heesch.

Groenploeg

Wie met Adrie gewerkt heeft, die weet dat hij over een goede  

dosis humor beschikt en denkt in oplossingen. Ook nu is hij nog  

actief voor HVCH. Op dinsdag bij het onderhoud van het sportpark 

met de ‘groenploeg’, bij de thuiswedstrijden van HVCH 1 als verkoper  

van de lootjes en als postbode voor verschillende geledingen  

binnen HVCH. Die actieve instelling houdt hem zeer betrokken  

bij HVCH en maakt hem een voorbeeld voor velen. Doortje zei lang 

geleden al “Laat hem maar, hij kan toch niet anders!”.

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



1
  

11.30u.    BIJEENKOMST STAF  
BIJ HVCH

2
  

12.00u.    VOORBESPREKING MET 
DE SPELERS

3
  

12.30u.   MET DE BUS NAAR BEST

4
 
 14.30u.   AANVANG WEDSTRIJD

5
 
  17.15u.    DE TERUGREIS KAN  

AANVAARD WORDEN

6
 
  19.00u.    NAAR HUIS WANT  

ER WACHT NOG EEN  
VERJAARDAG 

SCHEMA VAN DE DAG:

Een klein feestje in de bus
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DE DAG VAN...

VOETBALLEN

Gerby was als geboren en getogen Heesche-

naar al jong bij HVCH actief. Dat voetballen 

ging hem goed af en hij doorliep alle selectie-

elftallen in de jeugd. Wegens een ernstige knie-

blessure was hij genoopt te stoppen. Zijn her-

nieuwde kennismaking met HVCH kwam toen 

hij als leider en trainer van zoon Glenn weer bij 

het voetballen betrokken raakte.

TRAINING

Dat trainen werd meteen serieus aangepakt en 

Gerby volgde een eerste cursus bij de KNVB. Dat 

smaakte vervolgens naar meer en zo werd het 

voetballen toch weer een echte hobby. Samen 

met Stephan Reynaert blies Gerby ook de tech-

niektraining op de vrijdagavonden weer nieuw 

leven in. Die training was bedoeld voor jongens 

en meisjes tussen 8 en 13 jaar oud om hun bal-

vaardigheid op een hoger niveau te brengen. 

Om goed te kunnen voetballen is het namelijk 

belangrijk veel en vaak de dingen te herhalen 

en zo de technieken je eigen te maken. Na zijn 

trainerschap bij de jeugd kwam Gerby in beeld 

als assistent-trainer van de HVCH-selectie. Dat 

is gevarieerd werk. Kijken waar het in de wed-

strijden nog aan schort en dan daarop proberen 

te anticiperen in samenspraak met de hoofdtrai-

ner. En natuurlijk, welke tactiek past het beste bij 

het eigen materiaal en ook het analyseren van 

de volgende tegenstander.

GEZIN

Zoon Glenn is een verdienstelijk voetballer en 

dochter Aylinn zingt heel erg goed en graag. 

Ook zoon Yorben zit in de muziek maar dan voor 

licht en geluid en heeft daarin van zijn hobby 

zelfs zijn beroep gemaakt. Gerby is getrouwd 

met de Beneden-Leeuwense Marisca.

WERK

Gerby werkt al jaren in de bouw en is gespeci-

aliseerd in de restauratie van monumenten. De 

laatste jaren leidt hij bouwprojecten en nu ligt er 

een mooie uitdaging in het verschiet als uitvoer-

der bij een groot project in Amstelveen, het her-

bouwen van een afgebrande kerk. Daar moet 

hij dan wel van het begin af aan bij betrokken 

zijn en de werk- en reistijd die voor deze nieuwe 

klus benodigd is, is niet te combineren met zijn 

functie binnen de selectie van HVCH.

DE WEDSTRIJD 

HVCH maakt er een mooie wedstrijd van in Best. 

Een week eerder heeft de Heesche ploeg zich 

veilig gespeeld en er kan vrijuit gevoetbald wor-

den. Heel lang kende HVCH-degradatiezorgen, 

maar nu die verdwenen zijn, ziet het publiek 

weer vloeiende combinaties. HVCH komt dan 

ook verdiend op voorsprong. In de tweede helft 

kantelt de wedstrijd echter door grote fouten 

in de HVCH-defensie. Van een 0-1 voorsprong, 

staat er na even knipperen met de ogen 2-1 op 

het scorebord. De eer wordt echter nog gered 

in de 77e minuut wordt het 2-2, een stand die 

daarna niet meer veranderd. Het seizoen zit 

erop en niet alleen voor de trainer en assistent-

trainer, maar ook voor een aantal spelers zal dit 

hun laatste optreden zijn geweest in de HVCH-

selectie.

DERDE HELFT

Dat kan vandaag niet zo lang want er staat voor 

Gerby nog een verjaardag op het programma en 

ja, daarvoor moet hij de Maas over.

Omdat er een nieuwe zakelijke uitdaging voor de deur staat, wordt 
het vandaag 26 mei 2019 de laatste dag voor Gerby Verhoeven  
als assistent-trainer van HVCH 1. Als je dit trainerschap goed wilt uit-
voeren dan kost dat best veel tijd. Zowel in het weekend, als op  
de trainingsdagen en dat zit er de komende tijd niet in. Nu dus de 
laatste competitiewedstrijd uit bij Best Vooruit en het is zeker,  
HVCH heeft eens een keer geen verlenging door nacompetitie.

GERBY VERHOEVEN
DE DAG VAN…
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VACATURESVACATURESACTUEEL

EN DAN 
DIT NOG…

maaitijd gemist en is een onverzorgde grasmat 

het gevolg. Dat willen we met zijn allen niet. 

Help elkaar, herinner elkaar en ruim even als 

team op (vele handen maken licht werk)!

 

Lees de uitgebreide instructies op www.hvch.nl.

 

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? Op www.hvch.

nl vind je onze actuele vacatures, misschien 

past een van deze vacatures wel bij jou!

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…

 

Aan ieder HVCH lid die gebruik maakt 

van spelmaterialen wordt onder 

verantwoordelijkheid van de begeleiding 

verwacht (lees: verplicht) de spelmaterialen 

op te bergen na iedere activiteit. De robots 

starten namelijk na de trainings- en speeltijden 

automatisch op met hun werkzaamheden. 

Een achtergelaten goal, hoekvlag of 

doelnet leidt onherroepelijk tot schade 

aan de spelmaterialen en de maairobots. 

Indien de robotmaaiers vastlopen, wordt naast 

de schade die we oplopen, ook kostbare 

MO13 - MO 15 - MO 17 EN DAMES 30+ ZOEKEN 

NIEUWE VOETBALSTERS

Vind je voetbal leuk? Ja?! De meidenteams van 

HVCH zijn enthousiast en gezellig én ze zoeken 

nieuwe leden voor het seizoen 2019-2020.

Ben jij de Onder 13, Onder 15 of Onder 17 

al ruimschoots gepasseerd? Niet getreurd, 

ook Dames 30+ zoekt versterking. Deze 

enthousiaste groep dames traint niet en speelt 

één keer in de maand op zaterdag. Wie vindt 

het leuk om (weer) te voetballen en gezellig 

sportief bezig te zijn? Laat van je horen via 

www.hvch.nl

 

VIER NIEUWE ‘BASISSPELERS’ VOOR HVCH

Zeer recent zijn bij HVCH enkele robotmaaiers 

geplaatst. Deze gaan de grasmat dagelijks 

korthouden, zodat er een mooie grasmat zal 

liggen om op te spelen. Belangrijk is dat deze 

nieuwe basisspelers de ruimte krijgen, en 

daarvoor gelden een paar spelregels. 

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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JEUGDTOERNOOIEN

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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HET 
TEAMWERK 
VAN JO75/6

Het is een drukte van jewelste op het sportpark van HVCH. In een van de achterste kleedkamers bereid  
JO7-5/6 zich voor op het pupillentoernooi wat bijna begint. Kort voor de eerste wedstrijd roept coach  
Kenny van Uden zijn spelers bij elkaar. Hij roept naar zijn spelers: “Wat maakt ons sterk!?”. De spelers  
antwoorden allemaal met: “Teamwerk!”. De eerste wedstrijd gaat van start en al gauw is te zien dat het 

team een echte voetbalmachine is. De spelers verdedigen, pakken ballen af en scoren als één geheel!  
Blauw Gras zocht uit wie deze sterren van de toekomst zijn.

1. Jip - Voetbalkenners vergelijken hem wel 

eens met Kevin de Bruyne. Als aanvaller of 

middenvelder is hij niet alleen goed in balbezit 

maar ook zonder bal. Hij jaagt op iedere bal en 

tegenstanders weten niet wat ze overkomt als 

Jip er ineens met de bal vandoor gaat.

2. Anes - Wordt ook wel de nieuwe Mohamed 

Salah genoemd. Verdedigers zijn bang voor 

deze aanvallende middenvelder vanwege zijn 

dribbels en zijn doelgerichtheid. 

3. Bram - De spits van het team. Velen zien hem 

als de verbeterde versie van Luuk de Jong. Sco-

orde dit jaar met zijn harde schoten al veel doel-

punten voor het team.

4. Mees - Wie dacht dat Donny van de Beek 

veel met en zonder bal kon rennen heeft 

Mees nog nooit zien spelen. Deze aanvallende  

middenvelder is onvermoeibaar. Wanneer hij 

de bal heeft beginnen verdedigers spontaan  

knikkende knieën te krijgen. 

5. Daniël - Kwam, zag en overwon. Debuteerde 

na de winterstop en maakte direct indruk. 

Daniël is vanwege zijn kracht en snelheid goed 

vergelijkbaar met Virgil van Dijk bij Liverpool, 

ook hij is achterin niet meer weg te denken uit 

het team.

6. Tobias - Zijn coach vertelt dat hij lekker 

achterover kan gaan zitten als Tobias mee  

voetbalt. Hij is net als Matthijs de Ligt een extra 

slot op de deur, aldus de coach. 

7. Milan - Johan Derksen noemde hem pas nog 

de nieuwe Gerard Piqué. Is als verdediger of als 

middenvelder inzetbaar. Stopt, mede dankzij 

zijn enorme power, tegenstanders onder het 

gras alsof het hem geen moeite kost.

8. Micki - Kenners zien in deze aanvallende 

middenvelder de nieuwe Lieke Martens. Ze is 

volledig tweebenig en passeert zonder moeite 

haar tegenstanders. Daarnaast is ze dodelijk 

voor de goal.

9. Noah - Supporters komen speciaal voor hem 

naar de wedstrijden. Deze middenvelder is, 

net als Frenkie de Jong een echte teamspeler.  

Hij maakt hierbij vooral gebruik van zijn technis-

che vaardigheden en zijn inzet.

10. Denis - Denis was helaas niet aanwezig voor 

de foto. Ballen veroveren kan hij als de beste.  

Hij is, net als Robert Lewandowski, overal op 

het veld te vinden en bijt zich volledig vast in  

zijn tegenstander. 

1

2

6

3

7

4

8

5

9



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, 

een vette voetbaltruc uit.

Met zijn voetbaltricks verzamelde hij inmiddels al meer dan 

4000 volgers op Instagram. Volg Wesley via @wesleytr1ck 

Check ook zijn YouTube kanaal voor vette video’s!

Stap 1. Je rolt met je ene voet de 
bal over je andere voet zodat de 
bal omhoog gaat.

Stap 3. Gooi je been om de 
bal heen en probeer de bal 
weer te controleren en verder 
te gaan met hooghouden.

Stap 4. Extra: probeer het vaker achter 
elkaar te doen zodat je en combinatie van 
2, 3 of 4 x krijgt!

Oefenen maar!

Stap 2. Je raakt de bal zachtjes 
met de buitenkant of binnenkant 
(ligt er aan welke kant je op wil) van 
de voet zodat de bal gaat spinnen..

rond-de- 

    wereld!rond-de- 

    wereld!rond-de- 

    wereld!

Deco Zonwering
Nieuwstraat 19a
5384 TC Heesch

T 0412 - 480 490
www.decozonwering.nl

Rolluiken, 
raambekleding 
en overkappingen 
op maat gemaakt!



FIT VOOR DE TOEKOMSTFIT VOOR DE TOEKOMST

Medio 2017 zijn wij (projectgroep Fit voor de Toekomst) na 

enkele gesprekken met een paar leden van het bestuur 

gestart om in opdracht van datzelfde bestuur een voorstel 

te maken voor (her)inrichting van de organisatie m.b.t. 

bestuursstructuur, profielen, processen, strategie en gedrag. 

De opdracht omvatte een diagnose en een voorstel voor de 

verandering die een oplossing biedt voor de gesignaleerde 

problemen met behoud van al het goede dat er al is. 

Daarnaast was de vraag om een plan maken én te helpen 

bij de uitvoering ervan na een positief besluit van Algemeen 

Bestuur en Algemene Leden Vergadering.

Wat hebben we vervolgens zoal gedaan:

-  Interviews met alle AB- en JB-leden en een 

aantal relevante en betrokken vrijwilligers, 

waarin is opgehaald wat gaat goed en 

wat beter kan. 

-  Conclusie was dat er enorm veel 

betrokkenheid is en er nergens sprake 

is van onwil. 

-  Leden geïnformeerd over de voortgang 

middels mailmomenten, berichten 

op Facebook, blogs op de website, 

informatiesessies, presentatie tijdens ALV, 

clubweek ‘HVCH, dat zijn wij’, Blauw Gras, etc.

-  Kwartiermakers benoemd, die naast AB en 

JB en samen met de Projectgroep met de 

nieuwe organisatiestructuur aan de slag 

zijn gegaan  

-  Punten die goed zijn én 

verbeterpunten benoemd

Conclusie was dat er enorm veel goed gaat 

binnen HVCH. HVCH is een ‘warme’ club die 

breed geworteld is in de Heesche samenleving 

met grote betrokkenheid van leden en publiek. 

De voorzieningen zijn (meer dan) op orde en 

sportief worden er goede prestaties geleverd. 

HVCH kent veel tot op het bot gemotiveerde 

vrijwilligers die allemaal een lintje verdienen. 

Maar we constateerden ook dat een aantal van 

die vrijwilligers op hun tandvlees lopen, we veel 

over elkaar en weinig met elkaar praten en we 

door de drukte vergeten elkaar complimenten 

te maken. 

We hebben een er een 9-tal verbeterpunten 

benoemd en die uitgewerkt in een plan. 

1.  Grote scheiding tussen senioren (AB) 

en jeugd (JB) 

2.  Omgangsvormen, cultuur en gedrag niet 

effectief, kan beter !

3.  Organisatie is diffuus - wie is waarvan en hoe 

nemen we besluiten?

4.  Vrijwilligersbeleid schiet tekort

5.  Automatisering alleen bottom up, geen 

centrale sturing

6.  Kwaliteit vrijwilligers en bestuurders niet 

overal passend

7.  Hebben we een gezamenlijk en gedragen 

beeld waar we voor staan? 

8.  Eenduidige aansturing van verschillende 

entiteiten  

(Sponsorcommissie, Club van 50, Vriendenkring, 

Stichting Promotie HVCH) 

9.  Aandacht voor tijd en aandacht voor 

‘onderstroom’ met als doel : 

Zorg voor positieve energie!

Aan de hand van de 9 verbetervoorstellen zijn we 

met de kwartiermakers aan de slag gegaan deze 

verder uit te werken. We kunnen nu concluderen 

dat ca. 80% van alle verbetervoorstellen 

opgepakt zijn en geborgd zijn in het nieuwe 

bestuursmodel. 

Tijdens de extra ALV van donderdag 20 juni 

hebben wij het bovenstaande uitgebreid aan de 

aanwezige leden gepresenteerd, is het nieuwe 

bestuursmodel toegelicht en zijn de nieuwe 

bestuursleden benoemd.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Laurens Gloudemans, 

voorzitter

Petra van Zoggel, 

secretaris

Rob van Aalst, 

penningmeester

Harold van Munster, 

bestuurslid Facilitaire Zaken

Ricco Kokshoorn, 

bestuurslid Vrijwilligers & Organisatie

Joris Priem, 

bestuurslid Voetbaltechnische Zaken

Wij hebben als projectgroep vervolgens  

nog een aantal tips aan het nieuwe 

bestuur meegegeven:

•  Blijf beleid en uitvoering duidelijk scheiden

•  Een organisatie ontwikkelt vanuit zijn historie. 

Hou daarmee rekening bij het tempo van 

verandering.

• Verbeter de communicatie verder!

•  Organiseer blijvende aandacht voor de 

‘onderstroom’

• Neem voldoende tijd voor reflectie

• Gebruik de KNVB-ondersteuning

• Vier je successen en geniet!

Wij kijken als projectgroep terug op een 

hartstikke mooie periode, waarbij we  

met alle bestuursleden, kwartiermakers 

en betrokken vrijwilligers op een open en 

constructieve hebben kunnen samenwerken.  

We zijn er trots op dat we een bijdrage  

hebben mogen leveren aan deze vereniging  

(en sommigen van ons blijven dat doen).

Wij bedanken jullie allemaal graag voor het 

vertrouwen dat ons gegeven is en wensen  

het nieuwe bestuur heel veel succes met 

de verdere implementatie van het nieuwe 

bestuursmodel en de bijbehorende strategie  

en cultuurverandering.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we  

samen fit zijn voor de toekomst, want 

FIT VOOR DE 
TOEKOMST

Samen maken wij HVCH!
Lex Frunt, Jo Wijnen, Ricco Kokshoorn, Joyce Plomp en Ellen Kamp 
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GE Spot 
 
                             Het seizoen zit er voor                        Ja, dan kunnen we ons                                                                De Oranje Leeuwinnen. 
                                   HVCH weer op!                           opmaken voor Lineth, Jill,              Wie?                                      Martens, Van de Sanden,  
                                                                                           Sarie, Dominique …                                                               Miedema, Van de Donk en    
                                                                                                                                                                                                   natuurlijk Spitse.   
 
 
 
 
 
 
 
                 
                        
 
 
 
© Viltstifttekeningen, Heesch – G. E. Spot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Voor de jeugdvoetballers van HVCH staat er meer op de kalender dan 

de wekelijkse trainingen en wedstrijden. Ook buiten het veld wordt 

veel georganiseerd, door het enthousiaste Jeugd Evenementen Team.  

Maar wat doen zij nou eigenlijk allemaal? 

Al jaren houdt het Jeugd Evenementen Team zich bezig met het organi-

seren van diverse activiteiten voor de jeugd. Ze beginnen het jaar met het 

inhalen van Sinterklaas met zijn Pieten. Elk jaar heeft Sint een geweldig  

cadeau voor de jongste voetballers bij zich, zoals de laatste jaren een blau-

we broodtrommel of een voetbalschoenentasje 

- uiteraard voorzien van HVCH-logo. De kinde-

ren genieten van hun momentje met Sint en  

zijn Pieten!

Hierna gaan zo snel mogelijk de  

inschrijfformulieren voor het kerst-

zaalvoetbaltoernooi de deur uit.  

Dit is voor het Jeugd Evenemen-

ten Team het grootste evene-

ment van het jaar, waar ge-

middeld zo’n 175 kinderen 

aan mee doen van JO9 t/m 

JO19, en zowel de jongens 

als de meiden!

Met carnaval gaan de kinderen lekker los op de muziek van onze DJ’s  

Lucas en Hidde. Samen met Prins Porcus en zijn gevolg. Alle kinderen  

krijgen ranja met een broodje knakworst. De ouders kunnen bijkletsen  

onder het genot van een drankje.  

 

Tegen het einde van het voetbalseizoen volgt het laatste evenement,  

wederom een grote activiteit: het schoolvoetbaltoernooi. De organisatie 

was afgelopen jaar voor het eerst in handen van het 

Jeugd Evenementen Team, in samenwerking met 

de KNVB en de omliggende scholen uit diverse  

dorpen. Ondanks het koude weer was dit toch 

een succes en voor herhaling vatbaar!

Bij de organisatie van deze activiteiten en 

evenementen krijgt het team hulp uit  

verschillende hoeken. Vrijwilligers 

vanuit HVCH en ouders van jeugd-

spelers spelen een grote rol. En 

ook is er een samenwerking met  

Het Hooghuis, zodat leerlingen 

aan hun maatschappelijke stage 

kunnen voldoen!

Wat doet…  
HET JEUGD  
EVENEMENTEN 
TEAM

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!
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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:

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

HIER UW  
ADVERTENTIE?
Neem contact op met de sponsorcommissie:  
sponsoring@hvch.nl
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Emiel
de Haan

vragen aan...11

Hij werkte bij Vitesse en Willem II, heeft een  
eigen visie op de ontwikkeling van jeugdspelers 
en is de nieuwe Hoofd Opleidingen van HVCH.  
11 vragen aan… Emiel de Haan.

Nieuw bij de club, dus eerst: wie ben je en  

waar kom je vandaan?

Ik ben Emiel de Haan, 53 jaar, geboren en getogen in Apeldoorn. 

Vanwege ‘de liefde’ woon ik sinds 1,5 jaar in Oosterhout bij Breda, samen 

met mijn partner, haar twee puberkinderen van 16 en 18 en een bruine  

labrador. Mijn dochter van 27 woont in Enschede. Ik werk als Financieel 

Adviseur, gedetacheerd op projecten in overheidsland.

Wat is je voetbalachtergrond?

Ik heb mijn hele jeugd gevoetbald bij Apeldoornse Boys, waar 

jongens als Peter Bosz en Frank Berghuis vandaan komen. Door een 

auto-ongeluk moest ik stoppen toen ik net bij de senioren zat en 

ik ben toen mijn trainersdiploma’s gaan halen: TCII en TCIII. Ik ben 

bij diverse verenigingen juniorentrainer geweest: altijd prestatief 

ingesteld, maar ook met een duidelijk oog voor opleiden. Na een 

gesprek met Edward Sturing werd ik Hoofd Opleidingen bij Apel-

doornse Boys. Daar waar ik ooit als 8-jarig jochie was begonnen met 

voetbal, kon ik nu de jeugd opbouwen op basis van mijn eigen visie

Hoe kwam je bij Vitesse en Willem II terecht?

In die periode bij Apeldoornse Boys kwam ik in aanraking met 

allerlei scouts en op een bepaald moment werd ik door Vitesse 

benaderd. Ik was nieuwsgierig om eens in de keuken van een BVO 

te kijken. Ik werd er scout en later teammanager van O11. Daar kon 

ik mijn ei geweldig kwijt, op en buiten het veld. Na mijn verhuizing 

kwam Willem II op mijn pad, zij zochten een teammanager voor O19. 

Dat heb ik een jaar met plezier gedaan, maar in die rol miste ik de 

link met voetbal en het veld. 

Wat is je eerste indruk van HVCH?

Ik kende HVCH niet zo goed, maar de maatschappelijke functie 

van de vereniging valt me direct op. Je merkt dat mensen enorm 

meeleven en mee willen denken. Dat dorpse karakter, daar hou ik 

van. Vanaf het eerste moment dat ik met de club over voetbaltech-

nische aspecten sprak, kreeg ik een goed gevoel. Dat is daarna in 

gesprekken met onder meer Willem Roefs en Laurens Gloudemans 

alleen maar verder gegroeid. Ik heb er heel veel zin in!  

Wat doet een Hoofd Opleidingen bij HVCH?

Als Hoofd Opleidingen kun je mee helpen bouwen aan de club. 

Je bewaakt de rode draad over het opleiden van jeugdspelers. Bij 

HVCH is het een functie voor de gehele vereniging, maar mijn focus 

ligt de eerste periode op JO9 tot JO13, om de stabiliteit in de onder-

bouw te verbeteren. Er zijn geweldige faciliteiten, maar er is ook 

ruimte voor verbetering. Ik ga bekijken wat daarin haalbaar is. 

Wat spreekt je aan in het Prestatief 

Voetbaltechnisch Beleidsplan van HVCH?

Er is goed over nagedacht, er staan geen 

onrealistische of onhaalbare doelen in. Het 

is belangrijk om met elkaar goede af-

spraken te maken over de technische lijn 

binnen een vereniging. Het is nu vooral 

een theoretisch plan, ik zou daar graag 

een voetbalplan onder leggen: ‘Aan het 

eind van die lichting vinden we dat 

spelers dit en dat moeten kunnen, 

hoe gaan we dat doen en wat bie-

den we daarvoor aan?’ In de praktijk 

laten sommige dingen zich niet 

in een plan vangen. Dat moet in  
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overleg gebeuren tussen Hoofd Opleidingen, hoofdtrainers, jeugd-

trainers of technisch kader.

Welke kansen zie je?

Denk aan het aanbieden van oefenstof, begeleiden en opleiden 

van trainers, bagage geven aan goedwillende vaders en leiders. Het 

gaat in het jeugdvoetbal niet alleen om de bal, ook om coördinatie 

en stabiliteit. Daar zijn hele leuke trainingsvormen voor. Laat spelers 

ontdekken wat ze kunnen op andere posities. Ook is het interessant 

om de karakters binnen een team te ontdekken zodat iedereen de 

kans krijgt zich te ontplooien. Want de jongens die zich het minst 

laten horen zijn misschien wel een groter talent dan de jongens met 

een grote mond. 

Wat is jouw visie op de ontwikkeling van jeugdspelers?

Mijn belangrijkste visie: je kunt iedereen voetbal leren! Door ta-

lent en training kun je jonge voetballers verder ontwikkelen tot een 

goed niveau. In de jeugd is de doelstelling is om met selectieteams 

op divisieniveau te spelen. Dat is mooi, maar ik vind het einddoel 

belangrijker: spelers op te leiden voor het niveau van het eerste elf-

tal. Als er over 10 jaar twee jongetjes die nu lid worden in het eerste 

staan, dan hebben we het met z’n allen goed gedaan. Als ik in die 

doorstroming iets kan bijdragen is dat prachtig.

Wat ga je de eerste periode doen?

Mijn eerste drie maanden bestaan vooral uit kijken, kijken,  

kijken. Oren en ogen om me heen verzamelen langs de lijn. De 

goeie dingen continueren en andere dingen verbeteren. Ik denk dan  

bijvoorbeeld aan het opstarten van coördinatietrainingen of indeling 

in trainingsgroepen waarbij je rekening houdt met het geboorte-

jaar- en geboortemaand effect. Daar is de KNVB ook steeds meer  

mee bezig. 

Hoe moet je omgaan met de scoutingsdrang 

van grote profclubs?

Je houdt jeugdscouting van BVO’s niet tegen. Dat moet je ook niet 

willen. Maar je moet elkaar niet gek maken, je moet altijd kijken naar 

het kind. Als een jongen of meisje gescout wordt, vind ik het be-

langrijk dat we een gesprek voeren met ouders, HVCH en BVO. Het 

opleiden van jeugdvoetballers ie een doel van ons allemaal, liefst 

zodat ze het Nederlands Elftal halen!

Wat wil je nog kwijt aan de HVCH-leden?

Om te beginnen: HVCH dat ben je zelf. Met plezier voetballen is 

het resultaat van alle mensen die een functie hebben binnen HVCH. 

Dat komt ook degenen in de kantine toe en degenen die het mate-

riaal verzorgt. Respecteer elkaars werk. Plezier en prestatie kunnen 

hand in hand gaan. Ook als je degradeert moet je een mooi seizoen 

gehad kunnen hebben.

7

8

9

10

11



HVCH!

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

Scoren doe je samen!

 KLEI EXPLOITATIE

  NATUURONTWIKKELING 
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