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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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voorwoord

verfrISSInGen  
en verwachTingen

beste leden,

Alweer iets nieuws wat ik als nieuwgekozen voorzitter mag doen… 

het voorwoord schrijven voor ons prachtige clubmagazine ‘blauw Gras’!  

Inmiddels ben ik een paar maanden in functie samen met het nieuw-

gekozen bestuur en ik heb al aardig ontdekt hoe groot onze vereniging is 

en wat er allemaal bij komt kijken. Gelukkig gaat er al heel veel goed. Soms 

moet er nog wat bijsturing plaatsvinden en het is heel fijn dat er heel veel 

positief ingestelde mensen binnen HvCH zijn die ons daarbij willen helpen.

maar daarom ook nogmaals een heel dik verdiend ‘bedankt!’ aan ons  

voorgaande bestuur en het jeugdbestuur voor wat zij allemaal voor de  

vereniging gedaan hebben en voor hetgeen wat er nu staat. We gaan  

proberen daar een goed gevolg aan te geven en het liefst met de hulp 

van alle leden!

We hebben er als bestuur voor gekozen om de werkzaamheden 

op te splitsen in domeinen. elk domein heeft één bestuurslid als 

verantwoordelijke. Alleen bij algemene zaken zijn de voorzit-

ter en secretaris dit samen. om te laten zien wie wij zijn als 

bestuur en wat wij doen met de mensen uit de domeinen, 

zullen we in iedere editie van blauw Gras een domein 

naar voren laten komen. Deze keer is het domein 

‘vrijwilligers en organisatie’ aan de beurt. Dus ben  

je nieuwsgierig wat zij allemaal doen? Lees dan 

het verhaal op pagina 35 en verder in deze 

blauw Gras.

ondertussen loopt ook het voetbal-

seizoen alweer een paar maanden. bij de  

selectieteams van zowel de jeugd 

als senioren veel nieuwe gezichten 

in de technische staf. Dat werkt 

in ieder geval verfrissend. De  

verwachtingen zijn links en 

rechts hooggespannen, maar 

pas aan het eind van het seizoen 

zullen we zien wat ervan gekomen  

is! ook is er een nieuw Hoofd  

opleidingen, die ervoor moet gaan  

zorgen dat we ons nieuwe technische beleidsplan goed gaan uitrollen  

met daarbij zeker aandacht voor onze jongste leden en voor de  

recreatieve teams. 

We wensen jullie daarom een heel mooi en sportief seizoen en we hopen 

jullie nog heel vaak tegen te komen! Heel veel succes op en om de velden!

laurens gloudemans

voorzitter hvCh
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een-TweeTje

op vrijdag 24 januari 2020 organiseren we voor de HvCH-jeugd van 

Jo13 t/m Jo19 een fIfA-game toernooi! Je speelt tegen elkaar: winnen is 

leuk, maar meedoen en samen spelen nog leuker! 

Wij willen graag weten of er genoeg interesse is voor dit toernooi, dus 

laat even van je horen! bij veel aanmeldingen, gaan de eerste die zich 

aanmelden spelen en de anderen komen dan de volgende keer als 

eerste aan de beurt. Aanmelden kan via hvchjeugd@yahoo.com

Doe JIJ mee AAn HeT HvCH fifatoernooi?

De eerSTe 
100 dagen
tijdens de algemene ledenvergadering 

van dinsdag 12 november heeft het nieuwe 

bestuur verslag gedaan van de eerste 100 

dagen aan het roer van onze vereniging. 

ben jij benieuwd welke ambities, doelen en 

taken zij hebben voor HvCH? Hoe het nieuwe 

organisatiemodel er precies uitziet? Hoe het 

nou zit met de geluidsnorm van de kantine? 

Wat het werkgebied van elk hoofddomein is? 

Welke besluiten zij genomen hebben? 

Lees dan het verslag op www.hvch.nl 

Na een prachtige eerste editie, organiseert 

HVCH in 2020 wederom een groot 

internationaal jeugdtoernooi: Brabant Open. 

Samen met berghem Sport, Prinses Irene en 

euro-Sportring verwelkomen we op zaterdag 

11 en zondag 12 april voetbalteams uit belgië, 

Denemarken, frankrijk, Duitsland, Groot-

brittannië en nederland. HvCH-teams (Jo8 

t/m Jo17) kunnen zich voor dit toernooi gratis 

inschrijven via toernooien@hvch.nl. 

wie DoeT wat?
Er zijn zoveel vrijwilligers actief binnen onze verenigingen, dat 

het soms best even zoeken is wie je nou waarvoor kunt bereiken. 

op www.hvch.nl/contactpersonen vind je een handig overzicht, 

inclusief e-mailadres. Kun je het niet meteen vinden, gebruik dan 

de handige nieuwe zoekfunctie op de site!

Rabo ClubSupport is een actie om lokale clubs en verenigingen 

te ondersteunen. Rabobank Oss Bernheze stelde maar liefst 

€ 300.000,- beschikbaar, meer dan 600 clubs namen deel aan 

de actie en er werden 62.620 stemmen uitgebracht. 

Dankzij 500 (!) stemmen op HvCH mochten wij een cheque in 

ontvangst nemen van € 2.400,-! met dit geweldige bedrag gaan 

we snel op zoek naar een professionele camera om het voetbal 

van HvCH naar een nóg hoger niveau te tillen! Dank voor je stem!

nIeuWe CAmerA 
DAnKzIJ rabo 
Clubsupport

Kom een 
PoTJe mee
biljarten!
In januari gaat het HvCH-biljarttoernooi (libre) weer van start in de 

kantine. De organisatie is in handen van de Club van 50 en er wordt 

gespeeld in poules op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. 

Inschrijven kan tot 22 december aan de bar, bij Peter Gloudemans 

(06-129 03 441) of  Appie visscher (06-510 97 494). De inschrijfkosten 

zijn € 5,- en worden besteed als prijzengeld.

WIST Je DAT… 
er eLK JAAr een 
aeDCursus IS?

In november hebben 20 HvCH-leden 

een AeD-reanimatiecursus gevolgd. 

De bedoeling is dat deze cursus elk 

jaar georganiseerd wordt. Heb je 

interesse in de cursus van volgend jaar? 

Je kunt terecht bij naomi van Kessel: 

naomivankessel@msn.com 

De AeD hangt aan de muur in de hal, 

links van het wedstrijdsecretariaat.

even geen voetbal? 
GeWoon nAAr HvCH!
woensdag 27 november - Sint en Piet op bezoek

dinsdagavond 10 december - Kerststuk maken

zondag 15 december - Wildwinterkermis

zondag 12 januari - Winterwandeling

vrijdag 24 januari - fIfA-toernooi

meer info over deze en andere activiteiten via www.hvch.nl 

Heb jij iets interessants of onmisbaars voor 

in Blauw Gras? Of wil je mee helpen met 

schrijven, fotograferen of opmaken? 

Laat van je horen! Je kunt de redactie bereiken 

via blauwgras@hvch.nl. De volgende editie 

verschijnt begin april. Heb je nieuws voor 

de website of op facebook, mail dan naar 

communicatie@hvch.nl. Thanks!

nIeuWS voor 

Hoog bezoek!

Woensdag 27 november brengen Sint en 

Piet rond de klok van 15.00 uur een bezoek 

aan HvCH. Alle mini´s, Jo-7, Jo-8 en Jo-9 zijn 

van harte welkom, samen met hun ouders en 

broertjes en zusjes. Aan het eind van de middag 

krijgt iedereen een kleinigheidje van onze Pieten!

SAmenWerKInG  
meT jeugD  
opleiDing neC
op dit moment zijn HvCH en neC in gesprek  

over een samenwerking, die naar verwachting  

op korte termijn officieel ondertekend gaat worden.  

De samenwerking is met name gericht op kennisuitwisseling om de 

kwaliteit en ontwikkeling van onze trainers en spelers te vergroten.  

Daarbij kijken we goed naar wat het HvCH op kan leveren, met als 

voorwaarde dat we als vereniging én als individuele jeugdspelers altijd 

keuzevrijheid behouden. Kortom: hele mooie kansen voor onze club!

 

meer over de samenwerking in de volgende blauw Gras!

blauw gras?
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Terug in de Tijd

“Het was bij deze goal.” Hans van Dijk kijkt op van het krantenbericht uit 1979 en wijst vanuit de kantine 
naar het dichtstbijzijnde doel op het hoofdveld. We hebben het over een moment van 40 jaar geleden, 
maar hij ziet het nóg voor zich. “een belangrijk doelpunt in de strijd om het kampioenschap,  
dat vergeet ik nooit meer!” 

“Ik was 24. bij blauw Geel voetbalde iemand uit 

nistelrode, staat me iets van bij. Ik zie ‘m nog 

staan met de bal aan de voet, tussen de laatste 

man en rechtsback in. Ik voelde dat ie ‘m terug 

ging spelen. Ik nam de gok, sprintte diagonaal 

vanaf mijn rechtsbuitenpositie en verrek… Ik was 

snel, kon de bal onderscheppen, omspeelde 

de keeper en maakte de 1-0. Ik heb veel goals 

gemaakt en veel wedstrijden bij HvC gespeeld, 

stom dat je deze dan nog zo duidelijk bij staat. 

Ik kan ‘m zó uittekenen!”

voor geen man aan de kant

“volgens mij was dit in de derde klasse, nadat 

we een jaar eerder ongeslagen kampioen wer-

den. Het jaar daarvoor maakte ik als invaller in 

één seizoen net zoveel goals als de topsco-

rer. Daarna had ik mijn basisplaats te pakken. 

er stond in die tijd veel publiek langs de kant, 

dat zie je ook op de foto uit de krant. Ik was 

niet altijd geliefd, liep nogal eens te mauwen 

tegen tegenstanders en lag regelmatig met de 

scheidsrechter overhoop. en soms ook tegen 

medespelers. voetbal was voor mij oorlog, al-

les was geoorloofd. Ik ging voor geen man aan 

de kant.”

Echt gras

“HvC was echt mijn club! Ik ben nog jarenlang 

leider en trainer geweest, bij de dames en in de 

jeugd. zelfs een seizoen twee teams, bij allebei 

mijn zoons. Dan zat je de hele zaterdag op het 

voetbalveld. Later ben ik een hele tijd wegge-

weest, maar ben er nu weer elke vrijdagochtend 

voor het Walking football. Ik ben met m’n 63 de 

op één na jongste, maar ik vind het geweldig 

om weer lekker bij HvC te zijn. veel bekenden, 

altijd buurt. ook al mag je niet hardlopen, je 

kunt je toch moe maken. en dat fanatisme komt 

toch weer terug, ik wil altijd winnen. Alleen dat 

kunstgras, daar kan ik niet aan wennen. Ik heb 

37 jaar ‘in de wei rond gedaan’, nooit ergens last 

van. nu stulpt er elke week wel iemand door  

dat stroeve kunstgras. Geef mij maar gewoon 

echt gras!” 

“ Ik kan deze goal nog 
zó uittekenen!”
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Lars van Herpen 
 onder de lat 
  bij nec
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inTerview

Lars zit nu in de tweede klas van de HAvo op het 

SSGn in nijmegen, een zogenaamde Topsport-

Talentschool waar de school- en sportschema’s 

zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. 

en dat is nodig ook, want Lars traint maar liefst 

5 keer per week, vaak 2 uur of langer. op maan-

dag en vrijdag met zijn eigen team en op dins-

dag en donderdag keeperstraining. na zijn kee-

perstraining sluit hij op dinsdag nog aan bij Jo14 

en op donderdag bij Jo15-1. op woensdag is het 

vrijwillig trainen, waar hij ook vaak aanwezig is. 

op zaterdag speelt Lars zijn wedstrijden en op 

zondag heeft hij zijn welverdiende rustdag. of hij 

nog tijd heeft om met vrienden af te spreken? 

“Daar heb ik helaas echt geen tijd voor. op mijn 

vrije zondag moet ik vaak huiswerk maken!”

Vijf seizoenen NEC

Inmiddels keept Lars vijf seizoenen bij 

neC en zit hij in Jo15-2. Lars legt uit: 

“Wanneer je eerstejaars bent kom 

je automatisch in het tweede team. 

Pas vijf jaar was het blonde manneke, 

dat in de f12 van HvCH vaak in de 

goal stond. Dat Lars een goede 

keeper was, hadden mensen 

langs de lijn al snel genoeg in 

de gaten. op advies van bert 

Tax begon hij al vroeg met 

het volgen van keepers-

trainingen. en dat bleef 

niet onopgemerkt: op 

zijn 7e klopte een 

scout van PSv op 

de deur. Daar  

behoorde hij 

tot de 5 beste  

keepers, maar viel 

helaas af bij de laatste drie. Hij bleef 

nog een jaartje bij HvCH keepen en de 

volgende club stond al te wachten op 

hem: neC uit nijmegen. Lars: “roy de 

Haan, nu trainer van HvCH 1, was toen 

scout voor neC en hij kwam voor 

In dit elftal spelen twee keepers die om beurt 

een wedstrijd keepen. Als ik stappen blijf maken 

kan ik doorstromen naar Jo15-1. In dit team spe-

len ze met vaste basisplaatsen en wordt er een 

eerste keeper gekozen.” Lars zijn specialiteit is 

lijnkeepen. reddingen en 1 op 1 situaties, daar 

deinst hij niet voor terug. zijn grote voorbeeld is 

manuel neuer, keeper van bayern münchen en 

van het Duitse nationale elftal. “Hij is een tijdje 

geblesseerd geweest, maar is nu weer gaan 

keepen. Hij is altijd mijn voorbeeld gebleven.”

een andere jongen naar onze wedstrijd kijken.  

Toevallig speelde ik toen ook een hele goede 

wedstrijd, waardoor wij allebei gescout werden. 

Dat was echt mooi!”

In Nijmegen naar school

Dat Lars alles voor zijn keeperscarrière over 

heeft, blijkt wel uit zijn drukke agenda. Hij heeft 

niet veel vrije tijd en maakt lange dagen. Iedere 

ochtend gaat zijn wekker om 06:30 uur. na het 

ontbijt brengen Dennis en monique, zijn ouders, 

hem om 7:00 uur naar nistelrode. Hier wordt hij 

opgehaald door het busje dat hem naar school 

in nijmegen brengt. meestal is hij dan rond 

18:00 uur thuis, maar twee dagen in de week 

pas om 20:00 uur thuis. Lars: “op mijn negende 

kwam ik terecht bij neC Jo11. Ik maakte groep 5 

af op basisschool emmaus en daarna ging ik in 

nijmegen naar school. Sindsdien word ik iedere 

dag met het busje naar school gebracht. mijn 

ouders halen me ’s avonds in nijmegen weer 

op, of ik kom met de trein naar huis.” 

Dat Lars van Herpen bovengemiddeld goed kan keepen, was bij 
de mini’s van HvCH al duidelijk. niet gek dat neC hem al op zijn 
negende oppikte. nog steeds vertrekt hij elke ochtend vroeg naar 
nijmegen, waar de jonge doelman inmiddels in Jo15 speelt en er 
alles aan doet om telkens beter te worden.

De binding met HvCH is nog steeds sterk. Als 

zijn topsportschema het tóch toelaat, gaat hij 

graag bij zijn vader Dennis (HvCH 5) of bij zijn 

broertje Stan (HvCH Jo12-3) kijken. ook aan zijn 

vier seizoenen in de jeugd heeft Lars fijne herin-

neringen: “vooral aan bert Taks, Sjef van bakel 

en natuurlijk keeperstrainer martin Korpel. Het 

was altijd leuk bij HvCH!”

“ Manuel Neuer is  
mijn grote voorbeeld ”

“ Roy de Haan, nu 
trainer van HVCH 1, 

scoutte mij voor NEC ”
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KleedKamerverhalen

menig voetbalkenner is het erover eens: échte 

voetbalschoenen zijn zwart. Traditionele, tijdloze 

kicksen als PumA King, Adidas Copa mundial of 

de Calcio Speciali. Tegenwoordig zijn ze er echter 

in allerlei soorten, modellen en kleuren. zo ook de 

schoenen van bart broeksteeg, gerenommeerd 

topscorer van HvCH 17. Sinds mensenheugenis 

staat hij ieder jaar weer garant voor meer dan de 

helft van alle doelpunten van zijn team. 25, 35, 

tot wel 45 doelpunten per seizoen. en, zoals het  

een echte vedette betaamt, altijd op de meest 

opvallende schoenen. Wit, oranje, groen, roze of 

blauw en het liefst ook nog met zijn initialen erin 

geborduurd. niets was te gek. 

Dit alles werd zonder morren getolereerd door  

zijn medespelers. Tenminste, zolang hij bleef 

scoren. vorig seizoen besloot hij plots op zwarte  

pantoffels te gaan spelen en prompt stokte de 

doelpuntenproductie van de gewezen goalgetter. 

Geen topscorerstitel, maar afkeurende blikken,  

hoongelach van zijn medespelers en een zwarte 

bladzijde in zijn voetbalcarrière waren het gevolg. 

noem het bijgeloof of niet, dit jaar neemt bart 

weer het zekere voor het onzekere. met deze 

prachtexemplaren heeft hij opnieuw een paar 

voetbalschoenen die passen bij zijn statuur  

als topscorer!

De wondersloffen 
van Bart 
Broeksteeg

In het voormalige Rabobank-gebouw aan de 
Cereslaan bundelen huisartsen, tandarts, apotheker, 
zorgprofessionals en medisch specialisten hun krachten. 
Samen werken zij aan een gezondheidscentrum met 
betekenis voor HVCH, Heesch en de hele regio. 
Volg de bouw op www.gezondheidscentrumceres.nl.

samen 
werken aan 
een gezonder 
Heesch

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl    

KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN 

Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum 

te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. 

Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? 

Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

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
  

08.00u.    opening kantine en 
sTarTen meT de Koffie

2
  

09.00u.   BroodjeS voorBereiden

3
  

10.00u.    de Bar op orde maken met  
glazen en voorraad

4
  

11.00u.    de pannen aan in de Snackhoek

5
  

14.00u.   ontvangSt van de muziek

6
  

16.30u.    topdrukte na afloop wedStrijd hvch 1

7
  

20.00u.   de tap dicht 8
  

20.30u.   poetSen

9
  

21.30u.    even wat drinken 
meT heT personeel

10
  

22.00u.    de hoogSte tijd om 
naar huis Te gaan

schema van de dag:
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de dag van...

lieSBeth  
maTulessy

De DAG vAn…

De band met Heesch

Haar opa en vader groeiden op in de Stelt, het 

gebied tussen oss en Heesch dat in die tijd nog 

onder Heesch viel. maar Liesbeth zelf komt oor-

spronkelijk uit oss en woont zo’n twintig jaar in 

Heesch. De verhuizing naar Heesch ondernam 

Liesbeth in die tijd om haar zus Diana helpen. 

Liesbeth is getrouwd met rob en zij hebben 

een zoon Tom, die bij HvCH voetbalt.

Ervaring in de horeca

bij ’t Tunneke deed Liesbeth gedurende tien 

jaar de nodige horeca-ervaring op. zij was daar 

net mee gestopt, toen zij een telefoontje ontv-

ing van toenmalig voorzitter Chris Ploegmakers. 

Hij wist Liesbeth zover te krijgen om het runnen 

van de HvCH-kantine voor haar rekening te ne-

men. Iets wat Liesbeth trouwens samen met 

haar zus Diana is gaan doen. Het was wel een 

turbulente start. Liesbeth en Diana waren ter-

nauwernood aan de slag, of de muren rondom 

hen werden letterlijk afgebroken. vervolgens 

werd het een hele tijd behelpen in de nood-

kantine en nu dan voor het tweede seizoen in 

de nieuwe accommodatie. De routines zijn nu 

ingesleten en de werkzaamheden beginnen 

vertrouwd te voelen.

Zondags altijd een lange dag

zowel de uit- als thuisspelende HvCH-teams 

verzamelen zich in de kantine voordat zij aan 

de wedstrijd gaan beginnen. De koffie vindt al 

snel grote aftrek en ook de tosti’s en worsten-

broodjes. De glazen komen op de bar en de 

grijpvoorraad wordt op orde gebracht. o, niet 

vergeten de dansvloer te maken. even snel 

schuiven met wat tafels en stoelen. Liesbeth 

zorgt voor de laptop, want Ans den brok wil nog 

even uitleggen hoe het wedstrijdformulier ge-

print kan worden. Dat is wel zo makkelijk voor 

het maken van het wedstrijdverslag. Als Diana 

ziet dat er aan de laptop wordt gewerkt, heeft 

zij meteen de wens om even de prijslijst van 

de snackhoek op A3 te printen. Goed zichtbare 

prijzen zijn wel zo makkelijk voor de klanten als 

het personeel. om 11.00 uur gaan de pannen in 

de snackhoek aan en om 11.30 uur beginnen de 

eerste HvCH-ers aan de lunch. Dat kan natu-

urlijk een frietje zijn, maar ook een broodje ge-

zond, want die zijn er vanmorgen door Liesbeth 

verschillende gemaakt. Ja, de veteranen 35+ 

hebben hun wedstrijd er al op zitten.

om 13.30 uur vertrekt een deel van de ochtend-

ploeg van de kantine en zij worden afgelost 

door verse krachten. HvCH 1 speelt thuis tegen 

best vooruit, maar ondanks of juist door het 

mooie weer is het nog niet zo druk. De vaste 

schare supporters van HvCH 1 neemt om deze 

tijd wel meer en meer bezit van de kantine. ook 

richard neelen staat met zijn kornuiten weer 

op zijn vaste stek. om 14.00 uur komt de disk-

jockey, die heeft eerder van Liesbeth al een lijst 

gekregen van alle thuiswedstrijden van HvCH.

Altijd gezellig afsluiten

HvCH 1 wint het eerste thuisduel en dat zorgt 

meteen voor meer sfeer in de kantine. er zit-

ten nog enkele teams bij elkaar, de supporters 

van HvCH 1 melden zich nu aan de bar voor 

iets anders dan koffie en dan stroomt ook de 

selectie binnen. voor Liesbeth, Diana en het 

verdere personeel wordt het dan gezellig druk. 

om 20.00 uur gaat de tap dicht en dan drup-

pelt de kantine langzaam leeg. Het is dan weer 

zaak om de boel netjes achter te laten. en als 

alles aan de kant is, dan kan Liesbeth zelf ook 

gaan zitten en met het personeel nog gezellig 

even iets drinken.

Liesbeth sjeest mij op de Binnenweg voorbij, voordat ze om kwart voor acht op zondag 22 september  

arriveert bij HVCH. In de fietsenstalling staan nog enkele verlaten stalen rossen. Bij de kleedaccommodatie 

brandt om die tijd trouwens al licht, omdat Kees den Brok met de inspectie van de kleedlokalen en de  

toiletten in de weer is. De kantine verkeert nog in het donker. Daar gaat Liesbeth meteen een eind aan 

maken. En dan, voordat er ook maar iets gezegd kan worden, moet eerst ‘de koffie aan’, want om half  

tien beginnen al de eerste thuiswedstrijden.

“De koffie vindt al snel grote 
aftrek, net als de tosti’s en  

worstenbroodjes.”



Team uiTgelichTTeam uiTgelichT
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Waar de meeste spelers alleen maar kunnen dromen van kampioenschappen is het voor veel  

speelsters van HvCH vrouwen 3 gesneden koek. Toen we de speelsters vroegen naar het hoogtepunt 

van hun voetballoopbaan tot nu toe, kregen we vooral kampioenschappen te horen. verder rest hen 

alleen nog om de speelsters die dit nog niet hebben mogen meemaken, ook eens een titel te kunnen 

laten vieren. Dit gegeven kenmerkt vrouwen 3 ten top. Alles willen geven voor elkaar en voor de  

overwinning waarbij gezelligheid en plezier in het spelletje het belangrijkst zijn. voor blauwGras  

een motivatie om HvCH vrouwen 3 eens uit te lichten.

KampioensmaTeriaal

6. Laurie Delissen – maakt het als  

linksachter iedere rechtsbuiten van de 

tegenstander moeilijk. Duelkracht is haar 

sterkste wapen. Hoogtepunt van haar  

carrière is het behalen van het kampioen-

schap met de mo17-1.

9. Karlijn Megens –verliet op haar 17e het 

hockeyveld voor het voetbalveld. Staat 

vooral linkshalf en is met haar snelheid 

een ware plaag voor menig tegenstander. 

Hoogtepunt van haar korte loopbaan tot nu 

toe is het doelpunt wat ze vorig seizoen bij 

de mo19 gemaakt heeft. 

8. Yara Vogels – Was voorheen verdediger 

maar besloot op het hoogtepunt van haar 

carrière te stoppen met het spelen van 

wedstrijden. Haar overzicht en sterke in-

speelpass zijn nu alleen nog op trainings-

avonden te bewonderen.

10. Mieke van der Lee – Gaat als laat-

ste vrouw altijd voorop in de strijd. Geeft 

nooit op wat te zien is aan haar tackles en  

balveroveringen. Heeft al meerdere kam-

pioenschappen met diverse meisjes- en 

dameselftallen mogen vieren.

2. Pleun van Hoek – Wist net als diverse 

medespeelsters al een kampioenschap te 

vieren. Is door haar snelheid vrijwel niet te 

passeren als verdedigster.

4. Jill van Uden – Is als linkermiddenvelder 

een ware plaag voor haar tegenstander. 

Haar sterkste punt is een opvallende 

schijn beweging waar iedereen altijd in-

trapt. ze valt dan over haar eigen benen en 

roept heel hard “wooh”.

3. Tessie Verhoeven – ontsnapt als 

voorhoedespeelster aan de aandacht van 

menig tegenstander. ontsnapte ook al 

twee keer uit een kleedkamer waarin haar 

medespeelsters haar opgesloten hadden. 

1. Naomi van Kessel – Is in staat om de 

complete rechterflank te bestrijken. of het 

nu als rechtshalf, rechtsachter of rechtsvoor 

is, met haar snelheid is ze multifunctioneel. 

beleefde al menig hoogtepunt tijdens haar 

voetballoopbaan waarvan de belangrijkste 

toch de feestjes in de kantine waren.

5. Maud Verstegen – De keepster van het 

elftal. zeer lastig te passeren omdat ze haar 

doel zoveel mogelijk probeert te verklein-

en. Werd in de e en C al eens kampioen. 

2
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Lees verder op 

de volgende pagin
a

7. Zintah Pieters – vooral inzetbaar als 

verdediger. volgens insiders is haar aan-

wezigheid buiten de lijnen een van haar 

sterkste punten. Coachen en medespeel-

sters vertellen wat ze wel, of juist niet, 

moeten doen is dan ook haar sterke punt. 

11. Joan van Menzel – voorhoedespeel-

ster ten voeten uit gezien haar snelheid en 

een verwoestend hard schot. een beetje 

lompheid wil daarbij ook wel eens helpen. 

ook zij werd al eens kampioen (Dames1 

2011-2012).



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:
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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. 

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:12. Nine Thijssen – Wist het als aan-

voerder ooit te presteren om haar team 

zonder stem te coachen. Hier zijn helaas 

geen camerabeelden meer van. Heeft als 

rechtsbuiten al teveel hoogtepunten in 

haar voetbalcarrière meegemaakt om te 

kiezen welke nu het beste was. 

13. Neeltje van Schaijk – een vaste positie 

is niet belangrijk zolang ze maar mee kan 

doen. Hoogtepunt in haar carrière moet 

nog komen (een kampioenschap met 

Dames3). Haar sterke punt is het afdekken 

van de passlijnen van de tegenstander (in 

de weg lopen zoals ze zelf zegt). 

14. Sharine de Wit – Startte als vlie-

gensvlugge middenvelder haar carrière 

zo’n dertien jaar geleden. ze bestempelt 

haar debuut op het voetbalveld ook als 

hoogtepunt uit haar voetballoopbaan.

15. Sita van der Doelen – Speelt vooral 

als centrale verdediger of centrale mid-

denvelder en vierde al menig kampioen-

schap bij Dames1. Is zowel op het veld als 

in de kleedkamer superbelangrijk voor het 

team. Dat laatste vooral omdat ze iedere 

week de kleedkamer stript.

16. Annemarie van Kessel – regelt als 

trainer/coach alles tot in de puntjes voor 

haar dames. Is zelf nog superfanatiek 

en laat zich dan ook goed gelden vanaf 

de zijlijn. vindt het vooral belangrijk dat 

het plezier en spelvreugde van het team  

optimaal blijft.

17. Rosalie Megens – Is als linksbuiten al-

tijd aanspeelbaar en moeilijk van de bal te 

krijgen. vierde menig kampioenschap in 

de jeugd maar kan zich niet meer herin-

neren hoe een platte kar eruit ziet. Hoog 

tijd voor een nieuw kampioenschap dus.

18. Nienke Neelen – Is als centrale mid-

denvelder een belangrijke spil in het spel 

van Dames3. Haar sterkste punt is balbezit 

houden. zo erg zelfs dat ze wel eens een 

bal uitschiet en snel opeist om daarna een 

medespeelster te bereiken. een van de 

hoogtepunten van haar carrière waren de 

zes doelpunten die zij vorig seizoen tegen 

DeSo scoorde.

19. Teuntje van den Helm – Is als linker 

flankspeelster vooral goed in het maken 

van lelijke doelpunten, ook wel frotgoals 

genoemd. Hoogtepunt van haar voetbal-

loopbaan is dat ze 3 jaar lang samen met 

haar moeder in één elftal heeft mogen 

voetballen.

20. Macy van de Ven – Haar grootste 

kracht is haar fanatisme. of het nu op of 

naast het veld is, tijdens een training of  

tijdens een wedstrijd, altijd gaat ze voorop 

in de strijd. Speelt rechts op het middenveld.

Niet op de foto:

Emmy Friesen -  Dat leeftijd geen rol 

speelt zolang je maar voldoende talent en 

doorzettingsvermogen hebt wordt wel be-

wezen door emmy. Houdt nog teveel van 

het voetbal om er definitief afscheid van te 

nemen. Is met haar ervaring dan ook nog 

steeds een verdediger waar menig aan-

valler het moeilijk tegen heeft.

Dieke goossens – Is op het veld vooral als 

spits of middenvelder aanwezig. volgens 

de scoutingsrapportages is ze 2 benig en 

zeer aanvallend ingesteld. ook zij wist al 3 

kampioenschappen te vieren bij diverse 

jeugdelftallen.

Denise brands – voetbalde in het verleden 

nog bij diverse Knvb elftallen. Is volledig 

tweebenig en kan hierdoor zowel als link-

er- als rechteraanvaller uit de voeten. met 

haar snelheid loopt ze iedere back voorbij 

alsof het pionnen zijn. 

bo van hintum – multifunctioneel en 

overal inzetbaar maar speelt het liefst als 

rechtsvoor waar ze gebruik kan maken 

van haar snelheid. Was enige tijd geleden 

beter in de derde helft dan in de eerste 

en de tweede. Werd ook al kampioen met 

Dames 1.

annemieke heeze – Dat keepers ook 

goede trainers kunnen zijn wordt door haar 

wel bewezen. brengt sinds dit jaar, na een 

jarenlange loopbaan als keepster van het 

elftal, als trainster haar kennis en ervaring 

over op de andere speelsters.
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en dan dit nog...

handig,  
zo’n app!
Check jij ook elke vijf minuten 
vI, voetbalzone of Livescore op 
je telefoon? Plaats jij elke week 
een weddenschapje via de app 
van Toto of unibet?  
Let dan even op, want ook  
voor het amateurvoetbal zijn 
er prachtige apps. 

voetbal.nl 
Dé voetbalapp voor iedere amateurvoetballer. 

bevat actuele standen, uitslagen en program-

ma’s voor ieder elftal in elke Knvb-competitie 

of -bekertoernooi. ook kun je per wedstrijd  

laten weten of je aan- of afwezig bent en over 

een auto beschikt voor een uitwedstrijd. 

wedstrijdzaken
Weer een pasje vergeten terug in de map 

te doen of een wedstrijdformulier helemaal 

in moeten vullen? voorgoed verleden tijd 

met deze Knvb-app. Spelerspassen werden  

gedigitaliseerd en wedstrijdformulieren kunnen  

digitaal worden ingevuld. Ideaal voor zowel 

teamleiders als scheidsrechters!

rinus
Geen inspiratie voor een training? of wil je je 

spelers leren hoe ze hun passing kunnen ver-

beteren? Knvb verzamelde trainingen en losse 

oefenvormen in de rinus-app. De oefeningen  

zijn te filteren op leeftijd van de spelers of het 

doel wat je wil trainen. Je kunt er zelfs een  

complete seizoensplanning mee maken!

Teamy
Handig om bij te houden wie er wel of niet 

aanwezig zijn bij trainingen of wedstrijden. Stel 

je eigen programma samen en laat spelers 

zelf aangeven of ze wel of niet aanwezig zijn.  

Teamleden die niet op tijd reageren krijgen een 

notificatie en ook als wedstrijden afgelast zijn 

krijgt iedereen een bericht. zo sta je nooit meer 

met te weinig man op het veld!

Kelderklasse 

een app voor alle amateurvoetballers die ooit 

dachten profvoetballer te kunnen worden maar 

nu al blij zijn wanneer ze überhaupt op het veld 

staan. De leukste blunders, de grootste afzwaai-

ers, en de mooiste momenten van alle drie de 

helften. Alles valt te zien in de Kelderklasse-app 

van fanreach. zelf uploaden kan ook!

amateur football assistant 
Heb je met de voetbal.nl-app nog niet genoeg 

statistieken? Dan is de Amateur football As-

sistant-app wellicht iets voor jou. met deze app 

houd je naast doelpunten, kaarten, gespeelde 

wedstrijden en aanwezigheid ook zaken als het 

aantal was-, vlag- of rijdbeurten bij.

Energiezuinig en
duurzaam wonen 
Verduurzaam je huis in 3 stappen.

Start op Rabobank.nl/duurzaamwonen



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. Maar ook in Heesch hebben 

we voetballers die alles met een bal kunnen! Speciaal voor Blauw Gras legt 

Wesley Strik een vette voetbaltruc uit. Deze keer: de Loop from Hell!

met zijn voetbaltricks verzamelde hij al meer dan 5000 volgers  

op Instagram. volg Wesley via @wesleytr1ck Check ook zijn 

YouTube kanaal voor vette video’s!

Stap 1. rol de bal met 
je sterke voet tegen de 
punt van je andere voet, 
zodat de bal opwipt. 

Stap 3. Duw vervolgens met je 
goede been de bal tegen je an-
dere been en rol de bal tussen 
je hamstring en kuit. Klem de bal 
stevig vast. 

Stap 4. maak daarna een 
gooiende beweging en laat 
de bal naar je hak rollen.

Stap 2. Klem vervolgens 
de bal tussen beide benen. 
Het beste is als je dit zo 
hoog mogelijk doet, dus 
tussen je bovenbenen.  

Stap 5. Tik de bal met 
je hak over je zelf heen: 
jouw Loop from Hell is 
gelukt! 

Loop from
Hell

Deco Zonwering
Nieuwstraat 19a
5384 TC Heesch

T 0412 - 480 490
www.decozonwering.nl

Rolluiken, 
raambekleding 

en overkappingen 
op maat gemaakt!
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jan ‘t hort
Langs de lijn met...

“Er gaat nog wel 
eens iets fout 

en da’s ook mooi.”

Jan is een echte Heeschenaar en komt uit de 

vroegere buurt zevenbergen. zelf klopte hij 

ook al vroeg aan bij HvCH om daar te voetbal-

len en Jan doorliep de hele jeugd. De overstap 

naar de senioren werd toen echter niet gemaakt. 

Dochter Sandy zag niets in voetballen, maar een 

hernieuwde kennismaking met HvCH kwam er 

voor Jan toen zoon rick ging voetballen. Jan 

werd leider en bleef dat totdat zijn zoon al drie 

jaar bij de senioren voetbalde.

een jaar of twaalf geleden ging Jan toch nog 

eens bij de senioren voetballen in het team waar 

toen ook onder anderen Piet Goossens, Adriaan 

Heesakkers en Jan van den braak voetbalden. 

Dat was toen HvCH 8 en die werden in drie jaar 

tijd twee keer kampioen. Aan wie zal dat dan  

gelegen hebben? na het actieve voetballen  

werd Jan, samen met rick, trainer van het  

G-team. Iets wat rick nu nog steeds doet.

zeker alle thuiswedstrijden is Jan langs de lijn 

te vinden bij de wedstrijden van zijn zoon rick 

en meestal ook bij de uitwedstrijden. Dat vindt 

Jan leuke wedstrijden. “er gaat nog wel eens iets 

fout en da’s ook mooi.” op de werkdagen vind 

je Jan in de vrachtwagen, voor alleen nationale  

ritten. en in het weekend zal hij nog een dagje 

vaker naar HvCH moeten, want kleindochter 

eva is dit seizoen ook gestart met voetballen en 

is maar wat blij met zo’n positieve supporter.

langS de lijn met...

www.ari-jenne.nl

Kruishoekstraat 19b - 5384 TK Heesch

T 0412-633555 - E info@rogeco.nl

I www.rogeco.nl

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

Facebook

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

ROLLUIKEN   •   TERRASSCHERMEN   •   SCREENS

HORREN   •   MARKIEZEN   •   BINNENZONWERING 

TERRAS OVERKAPPINGEN 

T          311354-2140 
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wat Doet...

Elke uitgave geeft striptekenaar G.E.Spot zijn visie op de actualiteit.© viltstifttekeningen, Heesch - G. e. Spot

Waarvoor kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht?

zoals de naam al zegt kun je met de vertrouwenscontactpersoon dingen 

bespreken die vertrouwelijk zijn. Situaties, ervaringen, gedachten of gevoe-

lens die je niet met de teamleiding, bestuur of anderen binnen de club kunt 

of wilt delen. Het kan gaan om grensoverschrijdend gedrag, zoals discrimi-

natie, geweld, pesten, of seksuele intimidatie. maar ook om andere onder-

werpen die beïnvloeden of je je fijn voelt op de club. 

Wie kunnen er bij de vertrouwenscontactpersoon terecht?

Iedereen binnen HvCH kan bij de vertrouwenscontactpersoon terecht.  

Je kunt er terecht als je zelf ergens mee zit maar ook voor tips om een ander 

goed te begeleiden. Jeugdleiders kunnen bijvoorbeeld met de vertrouwens-

contactpersoon bespreken hoe ze het beste met een onalledaagse situatie  

kunnen omgaan.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor. ze (ver)oordeelt 

niet en vertelt niets aan anderen zonder jouw toestemming. Soms is het al 

voldoende als je je verhaal kwijt kunt en je serieus genomen wordt. maar 

soms is er behoefte aan meer. In overleg kan de vertrouwenscontactpersoon  

ook het gesprek aangaan met andere belanghebbenden, begeleiding  

bieden of aangeven waar je terecht kunt voor professionele ondersteuning. 

Wie is de vertrouwenscontactpersoon van HVCH?

momenteel is Armella mulders de vertrouwenscontactpersoon van 

HvCH. zij heeft jarenlange ervaring in de hulpverlening. ze heeft tien jaar  

jongerenwerk gedaan, tien jaar voor bureau Slachtofferhulp gewerkt en nog 

eens twintig jaar als maatschappelijk werkster voor jongeren, moeders met  

kinderen, psychiatrisch patiënten en dak- en thuislozen. 

Je kunt Armella bereiken via vertrouwenspersoon@hvch.nl of via het  

telefoonnummer 06-23166324. 

Wat doet…  
de verTrouwens-
conTacTpersoon
In het bedrijfsleven is het heel gewoon dat organisaties een vertrouwenscontactpersoon hebben.  
Steeds meer sportclubs hebben er eentje en ook de Knvb besteedt veel aandacht aan een veilig 
sportklimaat binnen voetbalverenigingen. HvCH heeft al jaren een vertrouwenscontactpersoon.



onze vereniging

blauw gras | november 2019 35

De afgelopen tijd is er hard gebouwd aan onze club. Letterlijk, met de komst van de  
nieuwe accommodatie. en figuurlijk, met het inrichten van een nieuwe organisatiestructuur. 
Kort samengevat: HvCH heeft nu één bestuur met zes bestuursleden, één daarvan is de  
voorzitter en de andere vijf hebben ieder één aandachtsgebied onder zich. De komende edities  
besteden we aandacht aan deze vijf domeinen, we trappen af met vrijwilligers en organisatie. 

De commissie vrijwilligers en organisatie, onder aanvoering van bestuurs-

lid ricco Kokshoorn, komt voort uit de clubweek ‘Samen zijn wij HvCH!’  

van afgelopen mei. een veelgehoord geluid tijdens deze week was:  

‘meer aandacht voor vrijwilligers’. Dat kwam óók naar voren uit het leden-

tevredenheidsonderzoek en de bevindingen van de projectgroep fit voor 

de Toekomst. Hoog tijd voor vijf vragen aan deze nieuwe commissie!

1. wie zijn jullie?
De commissie bestaat uit Joep vonk, al jaren vrijwilliger bij HvCH maar 

tot voor kort de enige op het gebied van vrijwilligersbeleid, Joyce Plomp, 

moeder van drie actieve voetballers en coördinator van het ledentevreden-

vIJf vrAGen AAn: 

de commissie 
vrijwilligers  
& organisaTie

heidsonderzoek, Simon Leijen, leider bij de senioren en in dagelijks leven 

jongerenwerker, Luuk Hekerman, ook leider bij de senioren en werkzaam in 

de detachering en ricco Kokshoorn, vader van twee actieve voetballers en 

bestuurslid. maar er is zeker nog plek voor versterking van de commissie.  

er sluiten al af en toe betrokkenen aan die mee willen doen met het  

uitvoeren van klussen en projecten.

2. wat willen jullie Bereiken?
Wij willen meer en structurele aandacht voor vrijwilligers organiseren.  

We doen dat door aandacht te besteden aan de 5 b’s van binnenhalen, 

begeleiden, belonen, behouden en beëindigen. bij het begeleiden van  

HVCH
is een

voetbalclub
van nix.
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vrijwilligers vervullen veel meer mensen dan 

enkel onze commissie een rol, zoals het hoofd 

opleidingen. bij belonen gaat het niet om geld 

maar om gericht en passend aandacht te ge-

ven aan de vrijwilligers. Het doel is natuurlijk om 

vrijwilligers te behouden voor de club. Dat valt 

of staat met goede communicatie: in gesprek 

blijven met elkaar en elkaar informeren. bijvoor-

beeld door informatieavonden voor de leiders. 

Alles op het gebied van vrijwilligers loopt dus in 

principe via onze commissie. Dat wil niet zeggen 

dat we alles alleen doen. We willen dit jaar daar-

om een klussenbank opzetten waarin we vraag 

en aanbod bij elkaar brengen. Iedereen die 

een steentje wil bijdragen aan HvCH kan zich  

daarvoor aanmelden. ook als je geen vaste  

vrijwilliger wilt worden maar je wel wilt  

inzetten voor een losse klus of project. Samen 

zijn we HvCH. Aanmelden kan door iemand van 

de commissie aan te spreken of te mailen naar 

vrijwilligers@hvch.nl.  

3. wat iS de 
grootSte uitdaging?
De grootste uitdaging is om al het goede te 

behouden en aan te vullen met nieuwe vrijwil-

ligers. We willen immers een vereniging blijven 

en geen bedrijf worden met een hoog tarief 

(lees: contributie) en veel professionele krach-

ten. Dat kan bijvoorbeeld door grote taken op 

te splitsen in kleinere taken en daarvoor een 

beroep te doen op meer mensen. vele handen 

maken licht werk. We willen het aantrekkelijk 

maken om vrijwilliger te worden. We zijn dan ook 

blij dat zich al veel mensen inzetten voor HvCH 

en zich de afgelopen maanden ook veel nieuwe 

vrijwilligers hebben gemeld. en we kunnen nog 

steeds goede mensen gebruiken! bijvoorbeeld 

als hoofdleiders op zaterdag en zondag. 

4. wat iS jullie grootSte 
SucceS tot duSverre?
De clubweek was een mooi succes. We hebben  

toen heel veel mensen individueel kunnen  

spreken tijdens de frietbijeenkomsten, bitterbal-

lenbijeenkomst, het SPH-openingsevenement 

en vrijwilligersbedankavond. Hieruit zijn veel 

nieuwe vrijwilligers gekomen die zich nu al  

inzetten. ook de eerste leidersinformatieavond 

van het seizoen smaakt naar meer. 

5. wat willen jullie nog 
meer kwijt?
Samen zijn wij HvCH! Praat mee, denk mee, 

Doe mee!
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“We willen een  
vereniging blijven en  
geen bedrijf worden”

“Wij willen meer en  
structurele aandacht voor  
vrijwilligers organiseren.”

Het nieuwe bestuursmodel bevat vijf domeinen:  

Algemene zaken (voorzitter en secretaris), facilitaire 

zaken, financiële zaken, vrijwilligers en organisatie 

en voetbalzaken. benieuwd welke bestuursleden en  

vrijwilligers daarbij horen? 

Kijk dan op www.hvch.nl/contactpersonen
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Scoren doe je samen!

 KLEI EXPLOITATIE

  NATUURONTWIKKELING 

    INFRA 



‘t Dorp 9, 5384 MA Heesch •  Tel. (0412) 455496
E-mail: info@walboomers-timmers.nl •  Website: www.walboomers-timmers.nl

‘t Dorp 9 • Postbus 7 • 5384 ZG Heesch T. 0412-453727 • F 0412-456265
info@fi nancieelcentrumheesch.nl

www.fi nancieelcentrumheesch.nl


