TEAM
UITGELICHT
LANGS DE
LIJN MET...

DE DAG VAN…

NOUD
DE GROOT

DE KENNIS
VAN NEC,
MOET HVCH
VOORUIT
HELPEN

TERUG IN DE TIJD

DE KAMPIOENS
FOTO VAN 1947
CLUBMAGAZINE
#12 - JULI 2020

SPORTIVITEIT EN PLEZIER SINDS 1932

VOETBALVERENIGING H.V.C.H. EN
HOOFDSPONSOR MULLER BOUW:

INHOUDSOPGAVE

De dag van...
NOUD
DE GROOT

18

COLOFON
Blauw gras is een uitgave

e

12
NUMMER
In
dit

van v.v. HVCH Heesch
HVCH
Sportpark de Braaken
Binnenweg 1
5384 RE Heesch
T 0412 45 11 66
www.hvch.nl
Redactie
blauwgras@hvch.nl
Laurenz Maas
Rianne Maas

36

Sander Megens
Joris Roes
Rudo Romijnders
Ruud Schobbers
Yara Vogels

Onze vereniging

Twan Vrijsen

DOMEIN
VOETBALZAKEN

Emmy Wijnen

ALTIJD EEN

WINNEND TEAM!

Advertenties
sponsoring@hvch.nl
Sponsorcommissie
Marcel Bonte
Fotografie
Marcel Bonte

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
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VOORWOORD

HEROES

WEAR

EEN SLECHTE

CUSTOM MATCH DAY

FILM…

CUSTOM MATCH DAY

ONLY
ONL
HEROES WEAR Y

Beste sportvrienden,
De wereld leek vanaf begin maart in een slechte film beland, maar

en selecties voor volgend seizoen. Als bestuur zijn we druk bezig

leed geweest en helaas lijkt het erop dat de corona-periode nog niet

instantie mijn collega-bestuursleden bedanken voor het vele werk

ten einde is. Ook binnen onze HVCH-familie is er veel persoonlijk

dat er verzet is in deze moeilijke periode maar ik wil zeker alle leden

leed, we wensen al deze families dan ook heel veel sterkte.

niet vergeten die ons daar bij geholpen hebben. Samen hebben we

Kledingleverancier
Kledingleverancier
wij als voetbalclub en als leden helaas ook. Wat is er veel persoonlijk
geweest om het financiële vraagstuk te tackelen. Ik wil in eerste

HVCH

HVCH

ervoor gezorgd hebben dat we weer op een veilige manier konden

Helaas hield het slechte nieuws voor HVCH niet op, toen we te horen

voetballen. We hebben het seizoen kunnen afsluiten met een

kregen van de ernstige ziekte van onze secretaris Petra van Zoggel,

bijzonder prettige ledenvergadering waarin het bestuur de steun

onvatbaar voor ons maar wel waar. Petra kon het gevecht niet winnen

kreeg van de leden voor het financiële pad voor de komende jaren.

en was kansloos, ze overleed in de vroege morgen van 4 juli op een

Alles op het gebied van sportkleding en
Alles
toebehoren
Stationsstraat
Stationsstraat
88 | 5751 HH | Deurne | tel. 0493-782206 | info@macronstoredeurne.nl
88

veel te jonge leeftijd van 54 jaar. Het enige wat we als vereniging

Ik wil hiermee graag dit bewogen seizoen afsluiten en wens iedereen

konden doen is zorgen voor een waardig afscheid en dat is volgens

mede namens mijn bestuursleden een hele goede gezondheid.

op

het

Op naar het nieuwe seizoen!
gebied

mij ook goed gelukt, wat waren er veel bloemen en condoleances en

|

wat wat was het druk vrijdagmorgen op het sportpark waar Petra zelf

nog een keer langs wilde, dankjewel HVCH-ers
voor dit gebaar!
5751
HH

van

Gloudemans
| LaurensDeurne

|

Voorzitter HVCH
En toch moet de wereld en HVCH door. Gelukkig mochten we weer
langzaamaan gaan voetballen en kon de blik vooruit, met trainingen

VAN ONSCHATBARE

WAARDE
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Heesch | Helmond | Rotterdam
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UW
UW
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Heesch |
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www.vanballegooij.nl
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Graag vertellen wij u wat Petra voor onze voetbalvereniging heeft

ze gedreven! Ook was ze jarenlang de grote kartrekker van de HVCH

betekend. Het gezin Van Zoggel is een echt HVCH-familie; allemaal lid

Voetbalweek: dan wist je dat de organisatie perfect was.

en als ze geen spelend lid meer zijn dan nemen ze wel een andere taak

KOZIJNEN
KOZIJNEN

op zich. En wie herinnert zich niet haar vader Harrie van Griensven? Ook

Petra, met haar eigen mening en gedrevenheid was ook voor ons als

hij heeft vele jaren bij HVCH gespeeld en is daarna ook nog in diverse

bestuur een gouden kracht. Ze stelde zich open voor verandering, was

functies actief geweest Petra zelf is jarenlang actief lid geweest.

krachtig en energiek en ze zorgde voor een mooie diversiteit binnen
ons bestuur. Haar overlijden maakt ons bijzonder verdrietig en we

Al op jonge leeftijd speelde ze in het eerste vrouwenteam. Ook was ze

zullen haar ontzettend missen.

jeugdleidster en de laatste jaren een heel gewaardeerd bestuurder.

KOZIJNEN
KOZIJNEN

Jarenlang was ze actief voor haar passie: het jeugdbestuur.

We wensen Jan, Luuk, Rik en Emma en Tom en Jesmé namens ons

Het laatste jaar is ze secretaris geweest van onze vereniging. Petra

allen heel veel sterkte om met dit grote verlies om te gaan.

had haar principes, maar was goudeerlijk en kon heel moeilijk tegen
onrecht. Wat heeft ze veel mensen geholpen met vragen en wat was

Leden en Bestuur HVCH

BLAUW GRAS | JULI 2020

5

EEN-TWEETJE

HET SPORTPARK
WORDT NÓG MOOIER!
De nieuwbouw leverde afgelopen seizoen al veel complimenten op
van bezoekende clubs. De voorbije maanden is hard gewerkt aan
het pannaveldje, waar al heel wat fanatieke 1-tegen-1-partijtjes zijn
gespeeld, het kassagebouw en de speeltuin. Mogelijk gemaakt door
heel veel vrijwilligers en behulpzame bedrijven. Ook de gemeente
Bernheze droeg een steentje bij aan de verdere verfraaiing van het
sportpark. Zij plaatsten nieuwe ballenvangers op de trainingsvelden

VOLG JIJ
HVCH AL OP
INSTAGRAM?
@HVCHHEESCH

aan de andere kant van de weg.

BUITENLANDS
AVONTUUR VOOR
LOBKE LOONEN

DRUKBEZOCHTE

LEIDERSAVOND

Lobke Loonen uit Heesch speelt komend seizoen bij KAA
Gent Ladies in de Belgische Super League. Na een seizoen

Het is al weer even geleden, maar desondanks een berichtje

bij Jong PSV kiest ze voor een kans bij de Buffalo’s: “Ik ben

waard. Begin februari was de tweede leidersavond van

altijd op zoek naar wat ik denk dat het beste is voor mijn

het seizoen. Opnieuw meldde zich een groot aantal

ontwikkeling. Zij hebben een duidelijk plan, bijvoorbeeld

jeugdleiders, jeugdtrainers en vrijwilligers zich in de

dat ze me speelminuten in het eerste kunnen aanbieden.”

kantine. Behalve de opkomst was ook de betrokkenheid
groot, getuige het uitwisselen van informatie, de inbreng
van ideeën en prettige discussies.

MELANIE BROSS
NAAR PSV
Waar

VIDEOSESSIE
BLESSUREPREVENTIE

Loonen

vertrekt

uit

Eindhoven,

HVCH KIEST VOOR VTON
HVCH heeft een driejarige overeenkomst gesloten met VTON. Deze
maakt

voetbalmethode ondersteunt trainers met kant-en-klare trainingen

jeugdinternational Melanie Bross juist de overstap naar

in een meerjarige leerlijn van 5 tot en met 19 jaar. Trainers krijgen

PSV. De linksback uit Heesch tekent voor een seizoen en

oefenstof aangeboden - meer dan 800 trainingen - met concrete

hoopt er een nieuwe stap in haar ontwikkeling te maken.

doelen die passen bij hun leeftijdscategorie. Bij de jongste spelers

Bross speelt al vier seizoenen in de Eredivisie Vrouwen,

ligt de nadruk op technische basisvaardigheden. In de hogere teams

twee jaar bij respectievelijk sc Heerenveen en Achilles’29.

verschuift dit naar fysieke, tactische en mentale ontwikkeling.

Op woensdagavond 27 mei gaf sponsor FysioCentrum Heesch
voorlichting over blessurepreventie. Fysiotherapeuten Sjoerd Peters

Belangrijke spil in de methode zijn de apps: voor trainer, voor spelers,

en Jouke Vos vertelden in een videosessie via Zoom over ‘Verantwoord

voor keepers en voor coaches. Elke jeugdtrainer van HVCH kan zich

herstarten om blessures te voorkomen’.

hierdoor gerichter voorbereiden op trainingen, met filmpjes oefeningen

Nuttige informatie voor trainers en leiders. Want hoe fijn het ook was
om vanaf mei weer de wei in te mogen: volle bak aan de slag na zo’n
lange periode van minder bewegen is niet verstandig.
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NIEUWS
VOOR
BLAUW
GRAS?

GEDEELDE
TWEEDE PLAATS
VOOR GRASMEESTER
EDDIE VAN DE STAPPEN!

Heb jij iets interessants of

Eddie van der Stappen is niet alleen de ‘grasmeester’

onmisbaars voor in Blauw Gras?

van HVCH, hij is ook al twaalf jaar verantwoordelijk voor

Of wil je mee helpen met

het onderhoud van tal van sportvelden, ‘echt gras’ én

schrijven, fotograferen of opmaken?

kunstgras, in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Dat leverde

Laat van je horen! Je kunt de redactie bereiken via blauwgras@hvch.

hem zelfs een nominatie op bij de wedstrijd ‘Fieldmaster of

nl. Heb je nieuws voor de website of op Facebook, mail dan naar

the Year’. Eddie eindigde als gedeeld tweede en behoort

communicatie@hvch.nl. Thanks!

daarmee tot de allerbeste grasmeesters van het land!

laten zien en op die manier gevarieerd en gestructureerd werken aan
de ontwikkeling van de spelers. Spelers kunnen thuis ook zelf aan de
slag met de Play App.
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TERUG IN DE TIJD

DE KAMPIOENEN

VAN 1947

In de kantine pronkt sinds een aantal maanden een prachtige

de scheids het niet zag. Een aantal jaar later zou hij gevraagd zijn

historische plaat: een zwart-wit foto van de kampioensploeg van

om te komen voetballen bij RKSV Schijndel. Hij zou daarvoor zelfs

HVCH uit 1947. Blauw Gras bracht een bezoek aan Tiny Goossens

een baan krijgen bij kousenfabriek Jansen De Wit, maar dit wees

om ‘verhalen van vruuger’ op te tekenen.

hij af. Ook hij wilde in Heesch blijven. Tiny van Herpen was mede
oprichter van het damesvoetbal bij HVCH. Daarnaast staan er nog

Bij de oprichting van HVCH in 1932 heette onze club HVC: Heesche

veel meer Heeschenaren op de foto, waarvan kleinkinderen of

Voetbal Club. Op de foto die Tiny Goossens overhandigde, is het

achterkleinkinderen bij HVCH voetballen.

oude logo nog te zien. De elftalfoto stamt uit 1947, onze club was toen
pas 15 jaar oud. Inmiddels tikt HVCH al bijna de 90 aan. In al die jaren

VOOR HET RAAM WACHTEN OP HET EERSTE ELFTAL

heeft Tiny vanalles verzameld; foto’s, krantenknipsels, vlaggen, ballen

Als 7-jarig jongetje weet Tiny zich nog veel te herinneren. Op

en zelfs voetbalschoenen van oud-spelers. Zo heeft hij thuis ballen

zondagmiddag rond 13:45 zat hij voor het raam in zijn ouderlijk huis

liggen uit de jaren ‘40, die nog met veters in elkaar gezet werden. Dat

in de Schoonstraat. ‘Wij hadden vroeger thuis een bakkerij, waar nu

verzamelen doet hij al vanaf zijn 10e. Nu Tiny bijna 80 wordt, vindt hij

het gemeentehuis staat’. Hij zat voor het raam te wachten om met de

het mooi geweest. 70 jaar clubhistorie is heel wat!

heren van het eerste elftal naar HVC te lopen. De mannen kleedden
zich thuis al om en kwamen dan in lange overjassen voorbij gelopen.

OUDST BEKENDE FOTO UIT 1936

Ik liep met ze mee. Om 14:30 uur begon de wedstrijd. Een warming-up

De elftalfoto uit 1947 is de eerste kampioensfoto. Het is echter niet

was toen nog niet aan de orde. Ook rookten sommige voetballers van

de oudste foto van ons eerste elftal. De oudst bekende foto stamt uit

te voren nog gewoon een sigaretje.

1936, maar is geen kampioensfoto. Alle spelers van HVC 1 ontvingen
felicitaties van voorzitter Janus van Herpen, na afloop van een 7-1 winst

KWATTA

tegen Festilent uit Zeeland. HVC werd kampioen van de Maasbuurt

‘Bij HVC aangekomen mocht ik iedere keer 24 emmers met water

competitie. Het hele dorp liep uit. Ook de fanfare was aanwezig. Hierna

vullen. 12 voor HVC en 12 voor de tegenpartij. Daar kreeg ik dan 25

mocht HVC naar de KNVB en kwamen ze uit in de 4e klasse.

cent voor. Hier kon ik dan weer unne kwatta halen bij het clublokaal.’
De Kantine heette destijds Clublokaal van de Kamp en was in beheer

Op de foto staan allemaal Heesche spelers. Zo is Frans Verhoeven

van Jan van de Kamp. De spelers konden zich met de emmer wassen.

(staand 3e van links) destijds gevraagd om bij TOP Oss te komen

Gedoucht werd er nog niet, dus het werd pootje baden. De benen en

voetballen, maar dat deed hij niet. Hij was een Heeschenaar dus hij

voeten werden gewassen. Tiny: ‘Vroeger vonden wij dit prachtig om

bleef in Heesch. Tiny wist ook nog wel wat leuks te vertellen over

te zien. Wij waren als kleine mannen echte fans. We keken tegen de

Jan van Dijk (zittend 2e van links). ‘Dat was een héle goede spits!

spelers op. Dat was voor ons vroeger vergelijkbaar met spelers uit de

Hij was goed in koppen, maar gebruikte ook wel eens zijn vuist als

eredivisie van nu.’
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DE KENNIS VAN NEC MOET

HVCH VOORUIT HELPEN
Nee, grinnikt Emiel de Haan, het eerste elftal van HVCH gaat sinds

elftallen.” De Haan: “Je kunt wel spelers van buiten gaan betalen, maar

de handtekeningen onder het samenwerkingsverband met N.E.C.

dan gaan eigen spelers weg. Als het een keer een seizoen wat minder

gezet zijn écht niet ineens heel vaak kampioen worden. “Een keer

gaat, gaan de spelers van buiten ook weer weg, want die hebben geen

kampioen worden en een uitstapje naar de hoofdklasse maken zou

binding met de club. Op die manier raak je als club helemaal in verval.

meegenomen zijn. Maar een stabiele eersteklasser zijn met zelf

Liever een stabiele eersteklasser met zelf opgeleide voetballers dan

opgeleide voetballers is véél belangrijker.”

een hoofdklasser met spelers van buiten.”

Toch is het hoofd opleidingen van HVCH maar wat blij met de

“Voorheen kwamen betaald voetbalverenigingen
alleen maar halen in de regio. Nu komen ze ook iets
brengen. Daar kunnen we alleen maar van profiteren.”

samenwerking met de N.E.C. voetbalacademie, die sinds eind vorig
jaar een feit is. “Het geeft ons de mogelijkheid te profiteren van alle
kennis die N.E.C. heeft.” De club uit Nijmegen beschikt volgens De
Haan bijvoorbeeld over perfecte leerlijnen. “Wat moet een speler
van 8 kunnen, wat een voetballer van 12 en wat als je 16 bent? Dat

OEFENSTOF

aanbod willen wij bij HVCH graag creëren voor de trainers, want daar

De oefenstof van N.E.C. kan door trainers van HVCH live bekeken

zit bij ons nog niet één lijn in. En een goede jeugdopleiding is uiteraard

worden in Nijmegen. “Een paar keer per seizoen kunnen we met een

cruciaal voor een voetbalclub. N.E.C. is bereid die kennis te delen met

groepje trainers van HVCH een jeugdtraining in Nijmegen bijwonen”,

amateurclubs uit de regio.”

aldus De Haan. “Na de training wordt die geëvalueerd en kunnen we
erover discussiëren. Daar kunnen onze trainers heel veel van opsteken,

Behalve met HVCH sloot N.E.C. overeenkomsten met onder meer

zowel die van recreatieve als die van selectieteams.” Niet elke trainer

Blauw Geel en Berghem Sport. Natuurlijk willen ze daar in Nijmegen

zal kunnen gaan, maar daar heeft HVCH al wat op bedacht. “We willen

iets voor terug hebben. “Ze hopen uiteraard dat onze grootste talenten

er naartoe dat we goede trainingsvormen gaan opnemen, en die

naar de N.E.C. voetbalacademie gaan. Daar gaat het onder de streep

filmpjes in de toekomst op de site aanbieden voor onze trainers”, zegt

over. Maar vanzelfsprekend is dat niet, we hebben daar geen verplichte

De Haan. “Zodat elke HVCH-trainer de oefeningen tot zich kan nemen.

afspraken over gemaakt. Als FC Den Bosch of Vitesse zich bij ons

Uiteindelijk hopen we door goede trainingen meer eigen jeugd de

meldt voor een voetballer, hoeven wij niet eerst naar N.E.C. te bellen.

kans te geven door te groeien naar de eerste elftallen.”

Ze moeten zelf scouten bij ons.”
Ook voor bestuursleden, hoofden jeugdopleiding van de amateurclubs
EIGEN SPELERS

en voor coördinatoren en scouts organiseert de N.E.C. voetbalacademie

Het liefst zien Emiel de Haan en bestuurslid voetbalzaken Joris Priem

bijeenkomsten. Een heel goede ontwikkeling, vinden Emiel de Haan

in de toekomst zoveel mogelijk talenten in Heesch blijven. “We

en Joris Priem. “Voorheen kwamen betaald voetbalverenigingen alleen

willen een stabiele eersteklasser worden die midden in de Heesche

maar halen in de regio. Nu komen ze ook iets brengen. Daar kunnen we

samenleving staat. Met Heesche jongens en meisjes in de eerste

alleen maar van profiteren.”
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samen de
beste zorg
bieden
In het voormalige Rabobank-gebouw aan de Cereslaan
bundelen meer dan 25 zorgaanbieders hun krachten.
Samen werken zij aan toegankelijke, vraaggerichte zorg
met meerwaarde voor HVCH, Heesch en de hele regio.
Nieuwsgierig bij welke zorgprofessionals je terecht
kunt? Kijk snel op www.gezondheidscentrumceres.nl

Ontvang

15% Kortin
g!

ACTIECODE:
HVCH2019

Billy

TIJD VOOR...

...EEN FEESTJE

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

Yes!

We're getting

married

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

in de jaren ’90 maar ondanks de komst van vele, over het algemeen betere, alternatieven nog steeds niet weg te
slaan uit de voetbaltas. Wie zijn haar in model brengt met deze felgekleurde gel moet wel een dikke huid hebben.

16.08
2018

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!

Hij is te koop voor iets meer dan twee euro, de 1.000 milliliter pot goedkope haargel van Hegron. Groot geworden

Ons adres:
Heesterseweg 13, 5386 KT G effen

Mart & Nina

Mr. & Mrs.

Gebruikers zijn regelmatig het mikpunt van spot. Zo circuleerde in de groepsapp van HVCH 6 het gerucht dat
je kaal wordt van het gebruik van deze gel. Voor sommige spelers een hele opluchting: eindelijk een verklaring
voor hun haaruitval! Maar of deze theorie wetenschappelijk houdbaar blijkt? Hoe kan het dan dat Mark Romme,
toch een fervent gebruiker van dit type gel, nog steeds zo’n volle haardos heeft? Misschien heeft het middel bij
anderen een omgekeerd effect. Een aantal vroegtijdig kale teamleden werd getipt om de gel daarom júist te gaan
gebruiken. Hoe dan ook, na gebruik van deze goedkope haargel voor de wedstrijd doorstaat je kapsel eenvoudig

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

een storm uit de categorie Chiara, Dennis of Ellen. Maar dan moet er wel gevoetbald worden…

KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN
BLAUW GRAS | JULI 2020
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Meer dan alleen de lekkerste Pannenkoeken!
Ook voor feestjes - Meer dan 50 speciaalbieren
Volg ons ook op facebook

Osseweg 8, Heesch - T 0412-655545 - www.pannenkoekenhuisheesch.nl
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Jouw makelaar voor Heesch én omgeving!
Moerbosch 19 Heesch

06 30 111 860

info@ilzze.nl

www.ilzze.nl

VOETBALLEN

WERK

aan de warming-up, waarna er wordt

Noud komt oorspronkelijk uit Teeffelen,

Al vanaf de lagere school werkte Noud bij Jan

gespeeld tot ongeveer 11.15 uur. Daarna is er

een klein dorp dat nooit een voetbalclub

de Groot bij de haven van Lithoijen. Daar was

nog een korte derde helft.

heeft gehad. Hij sloot zich daarom al jong

hij o.a. barkeeper, ober, schilder en handelaar

aan bij Norbert in Lithoijen. Dat voetballen

in bootjes. Na de ULO en de MEAO moest

DE WEDSTRIJD

ging hem goed af. Er was in Teeffelen en

Noud in dienst. Ook na zijn diensttijd werkte

HVCH 12 speelt tegen Vorstenbosch 4.

Lithoijen voor de jeugd ook niets anders te

Noud nog regelmatig bij Jan de Groot, zodat

Bennie Heesakkers merkt nog op dat

doen. Bovendien had Noud altijd voldoende

dit in totaal ongeveer 12,5 jaar geduurd heeft.

Vorstenbosch wel erg veel reserves bij heeft.

ballen. Zijn vader was vrachtwagenchauffeur

In solliciteren had Noud niet zo’n zin, dus dat

Binnen 20 minuten is duidelijk waarom.

en die kwam vaak bij Smits ballenfabriek

deed zijn zus voor hem. Zo kwam het dat

Al twee spelers uit ons meest zuidelijk

in Nistelrode en kreeg dan een bal mee.

Noud eind 1973 uitgenodigd werd bij justitie

gelegen dorp zijn geblesseerd uitgevallen.

Noud is bij Norbert ook nog jeugdtrainer

in Den Bosch en diezelfde dag in de middag

Bij rust is het bij prima weer 1-0. In de tweede

geweest en zijn ouders wasten jarenlang

bij de politie in Oss. Bij de politie vroegen ze

helft valt er nog een fikse bui en weet HVCH

de shirtjes van Norbert 1. Tegen de tijd dat

of Noud nog naar de kerk ging, dus Noud

uit te lopen naar 2-0. Zoals zo vaak voelt de

Noud de overstap zou moeten maken naar

koos voor de baan bij justitie waar hij begin

verliezende ploeg zich tekortgedaan. Noud

de senioren, was Voetbalvereniging Litta

1974 begon. Bij justitie heeft Noud het tot

weet er wel raad mee. Hij sluit zelf de zaken

verhuisd naar de Valkseweg. Noud vond dat

2011 volgehouden en toen is hij voortijdig

af op het wedstrijdsecretariaat en kan dan

Norbert daar ook naartoe moest verhuizen,

met werken gestopt.

gaan genieten van een lekker speciaalbiertje

maar dat gebeurde niet. Later, op 28-jarige

in de kantine.

leeftijd, maakte Noud de overstap naar Litta.

HVCH

Daar bleef hij ook nog voetballen toen hij al

Het fluiten is zonder meer een hobby van

in Heesch woonde. Sinds ongeveer 15 jaar is

Noud. En inderdaad, als de wedstrijden

Noud lid van HVCH. In het begin speelde hij

redelijk aansluiten en het zijn beide niet te

in het dertiende, maar al snel werd het actief

moeilijke wedstrijden, dan fluit hij er soms

voetballen beëindigd en sloot hij zich aan bij

twee op een dag. Noud geniet van een leuke

het scheidsrechterscorps.

pot voetbal en dat kan hij ook als hij aan het
fluiten is. Daarnaast is Noud ook bezorger

DE DAG VAN…

NOUD DE GROOT
Hij redt menig weekend zowel de wedstrijdsecretaris van de jeugd als die
van de senioren door twee wedstrijden op één dag voor zijn rekening te
nemen. Begin maart, een week na het afgelasten van de carnavalsoptocht,
volgen we Noud als scheidsrechter bij een wedstrijd van ‘t twaalfde.

HEESCH

van ons clubmagazine. Dat doet hij al vanuit

Noud leerde Gerrie van den Akker kennen

de tijd dat we nog een zwart-wit uitgave

en zo kwam hij in Heesch terecht. In 1980

hadden: Halve Goal. Vanaf het begin dat er

zijn zij getrouwd. Gerrie heeft niet zo heel

Walking Voetbal is bij HVCH, is Noud daar

veel met voetbal, maar bijvoorbeeld bij

een actief lid van. Op vrijdagochtend wordt

het Horizontoernooi en het Internationaal

er een leuk potje gespeeld onder leiding

Voetbaltoernooi, dan is zij wel bij HVCH te

van Jo van den Helm en Tiny van Hoorn. Zo’n

vinden. Bij mooi weer komt zij dan samen

vrijdagochtend begint rond 9.30 uur met

met haar zus.

koffie, klokslag 10.00 uur wordt begonnen

FLUITEN IS LEUK!

De scheidsrechtercommissie van HVCH

kun je eventueel een KNVB-cursus volgen

helpt je graag verder! Bijvoorbeeld om een

op kosten van de club. Goed om te weten:

Als scheidsrechter heb je een grote bijdrage

spelregelbewijs te halen. Heb je die al?

je ontvangt ook een beloning. Op zaterdag

aan het voetbalplezier. Sterker nog: je hebt

Dan kun je gaan fluiten en zorgen wij voor

twee consumptiebonnen en op zondag 15

een hele belangrijke rol op én buiten het

begeleiding van een ervaren scheidsrechter.

euro per wedstrijd.

veld. Vind jij het leuk om ervoor te zorgen

Ook zorgen we voor je kleding en kaarten.

dat kinderen en volwassenen op een

Als blijkt dat je het fluiten echt heel leuk

Iets voor jou? Bel of mail met Frans Wijnen:

sportieve en plezierige manier met elkaar de

vindt en je er graag mee verder wilt, dan

06 14 89 83 40 / frans@geldengezin.nl.

strijd aangaan?
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1

2

3

8.15 uur
checken of de eerste
wedstrijd doorgaat

8.30 uur
Rudo afbellen

13.15 uur
op de fiets naar
HVCH

4
13.30 uur
melden bij het
wedstrijdsecretariaat

5
13.45 uur
controle van de
spelerspassen

6
14.00 uur
aanvang wedstrijd

7

8

9

10

11

14.45 uur
aan de thee

15.55 uur
einde wedstrijd

16.15 uur
wedstrijd
administratie
bijwerken in de app

16.30 uur
een speciaalbiertje
drinken in de kantine

18.00 uur
naar huis
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DE

TEAM UITGELICHT

TALENTEN
VAN JO7-1/2
2

4

3

9

1

5

6
8

7

1. Thijs de Backer - Robuuste verdediger. Hij

4. Floris van den Helm - Linkspoot met oog

7. Sepp Reijers - Echte aanvaller. Bij de eerste

Ties Doomernik - Een verdediger die zijn

Danny van Herpen - Duidelijk niet de man van

bewaakt de eigen goal met alles wat hij heeft.

voor de goal van de tegenstander. Hij schroomt

aanname kijkt hij al waar de goal is en hij weet

tegenstander scherp in de gaten houdt. Hij

de materialen, maar wel van de warming up. Hij

Dit tot frustratie van de tegenstanders.

de tackle niet en blokt schoten en passes van

hem nog vaak te vinden ook. Hij leeft van

beheerst het kort dekken al vroeg. Bovendien

heeft het knie heffen, sluitpas en hakken-billen

de tegenstander vol overgave. Hij heeft helaas

doelpunten en neemt de bal het liefst mee

heeft hij een goed oog voor zijn medespelers en

er moeiteloos in gebracht. Probeert door kleine

wel vaak last van “de loszittende veter”.

naar bed.

is dan ook meer een passer dan een dribbelaar.

dingetjes de spelers wat te leren maar of dat is

voor, achter, links en rechts op het veld te

5. Mas Orme - “Mini Koeman”, Niet alleen qua

8. Stijn Damstra - Een echt manusje van alles.

Leiding:

vinden. Hierdoor pikt ze regelmatig een

uiterlijk maar ook qua spel. Hij heeft het veld

Hij is altijd daar waar de bal is. Onvermoeibaar

Tonnie

graag voor zich en beheerst de poeier. Hier-

en door zijn onvoorspelbaarheid irritant voor de

Eric de Backer - Eric is de man van de materialen,

woensdagmiddag. Hij kent door de jarenlange

door scoort hij regelmatig van grote afstand.

tegenstander.

de

2. Tara van Herpen - De dame van het stel.

gelukt zullen we nooit weten.

Ze is de kilometervreter van het team en is

doelpuntje mee.
3. Jurre van Oort - Mannetjesputter. Hij heeft
meer oog voor de verdediging dan voor de

6. Raf Wijnen - Dribbelaar. Hij beheerst de

9. Lars Heesakkers - Heeft de bal graag aan de

aanval en vindt van achteruit vaak de juiste

slalom met de bal meer dan prima en scoort

voet en beheerst de dribbel. Het liefst begint

oplossing. Ook laat hij het net met enige

elke wedstrijd wel een aantal goals. Hij moet

hij op de eigen achterlijn en dan met een solo

regelmaat bollen.

ook vaak incasseren omdat de tegenstander

naar voren. Hij heeft een hekel aan verliezen en

dat minder waardeert…

is lid van de beruchte Heesakkers-familie.
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Broeksteeg

-

De

trainer

op

fototoestel.

ervaring alle kneepjes van het trainersvak. Heeft

Analyserend en coachend langs de lijn probeert

voor veel plezier gezorgd en de spelers hebben

hij zijn teams naar de overwinning te leiden, wat

na iedere training allemaal weer wat mogen leren.

hem heel vaak lukt.

sleutels

en

zelfs

van

het

BLAUW GRAS | JULI 2020

21

INTERVIEW

VIDEO NIET MEER
WEG TE DENKEN
UIT DE VOETBALLERIJ
Bij de grote clubs en bij Oranje maakt hij al jarenlang een vast

HVCH ook. Ik heb daarbij veel contact gehad met Roy de Haan, zodat

onderdeel uit van de staf: de video-analist. Gewapend met camera

ik de beelden kon afstemmen op de momenten die hij graag uit een

en laptop registreert hij elke situatie, elke speler, elke seconde.

wedstrijd terug wil zien.”

Sinds dit seizoen gebeurt dat ook bij HVCH, waar Thijn Posthumus
elke wedstrijd van het eerste vastlegt.

IN DE BUS BEELDEN TERUGKIJKEN
Video is voor de trainer een handig hulpmiddel om zijn team nog beter

Thijn, afgelopen seizoen speler van JO19-2 en ook trainer in de jeugd

voor te bereiden op een wedstrijd. Maar ook om de ontwikkeling van

van HVCH, studeert aan het CIOS in Arnhem. “Theo Kamp zag mij

spelers te sturen. Roy de Haan: “Thijn heeft daar enorm in ondersteund.

in mijn CIOS-jas lopen en sprak mij aan. Ons gesprek kwam ook op

Ik kijk op zondagavond al vaak zijn beelden terug, soms zelfs al in de

video-analyse. Dat is een keuzevak in mijn opleiding en dat zag ik

bus op de terugweg van een uitwedstrijd. Heel nuttig om je eigen

wel zitten. Zo is dat balletje gaan rollen.” Op school verdiepte Thijn

indrukken te bevestigen of juist bij te stellen. Ik vraag Thijn dan ook

zich in de theorie van het vak en de mogelijkheden van analyse

om momenten die mij zijn opgevallen of waar we op getraind hebben.”

software, NACSport.
De videobeelden kwamen terecht in de groepsapp, maar De Haan keek
ook een aantal keer samen met zijn spelersgroep naar wedstrijdbeelden.
De Haan: “Dat geeft veel inzicht. Je laat goede momenten zien, maar
ook mindere momenten. Richting individuele spelers, maar ook als
team. Het kan ook heel belangrijk voor ontwikkeling van een trainer
zijn om jezelf op beeld te zien tijdens een wedstrijd. Ik hoop dat we dat
volgend jaar kunnen voorzetten!”

CODEREN
Want het filmen van de wedstrijd is maar een onderdeel van zijn
‘werk’ als video-analist. Thijn: “Je moet als video-analist een codeblad

Roy de Haan: “Ik bekijk de beelden van
Thijn soms al in de bus op de terugweg van
een uitwedstrijd. Heel nuttig!”

maken, met tijdsbepalingen, categorieën en descriptors. Al tijdens
de wedstrijd ‘codeer’ ik situaties. Op die manier maak ik heel snel

VOLGEND SEIZOEN

bepaalde onderdelen van een wedstrijd inzichtelijk. Bijvoorbeeld een

Als video-analist maakt Thijn volwaardig deel uit van de staf rondom het

omschakelmoment, een overtreding of een corner van rechts. Na een

eerste elftal en schuift hij op zondag ook aan bij de wedstrijdbespreking.

wedstrijd kan ik die momenten dan snel terughalen.”

“Ik merk dat het gewaardeerd wordt dat ik dit doe, ook vanuit de spelers.
Sommige spelers vragen ook zelf of ik beelden door wil sturen. Van

Die theorie had hij al snel onder de knie. Zijn praktijkstage om een

een tegengoal of een bepaalde kans. En binnen de club hebben ook

KNVB-certificaat te behalen volgde bij HVCH. De club schafte met de

andere teams al geïnformeerd. HVCH heeft de ambitie om dit verder te

opbrengst van de Rabo Clubkas Actie voor het seizoen een camera

ontwikkelen, dus we gaan dit sowieso doorzetten. Wellicht dat mensen

aan. Elke wedstrijd van het eerste was Thijn te vinden tussen de twee

enthousiast zijn om te helpen, of stagiaires die willen aansluiten. Die wil

dug-outs. Pal achter een 6-meter-hoog statief. “Dat was in het begin

ik graag begeleiden, want het is echt heel leuk om te doen!”

Video-analyse iets voor jou? Thijn vertelt je er
graag meer over! Of neem contact op met
Theo Kamp (technische commissie senioren):
voetbalzaken@hvch.nl of 06 – 42 91 64 46.

best even wennen en proberen. Het was voor mij nieuw, maar voor
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EN DAN DIT NOG...

Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis in 3 stappen.
Start op Rabobank.nl/duurzaamwonen

VEEL AANDACHT VOOR
AFVALWATER VAN HVCH
Ook in Nederland worden we steeds meer geconfronteerd met

ALTERNATIEF VOOR RIOLERING

verdroging en tekorten van water- en grondstoffen. Ligt de

I-QUA is een internationaal samenwerkingsproject van bedrijven,

oplossing voor dit wereldprobleem op de parkeerplaats bij HVCH?

overheden en universiteiten in Nederland en Vlaanderen voor nieuwe

Dat klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar de blauwe container

manieren om afvalwater te verwerken en op te waarderen. Daarvoor

van I-QUA zorgt voor lokale zuivering van afvalwater op een slimme,

zijn op verschillende locaties in Nederland en Vlaanderen pilots

innovatieve manier. En dat gewoon vlakbij onze fietsenstalling.

ingericht. “Het is onze ambitie om te laten zien dat er een duurzaam
en veilig alternatief is voor riolering- en afvalwaterzuivering. Het gaat

Deze pilot bij HVCH heeft als doel de afvalwaterstromen helemaal

hierbij niet alleen om duurzame initiatieven, maar ook om oplossingen

te zuiveren, waardevolle stoffen terug te winnen om wat er overblijft

die financieel veel efficiënter zijn dan riolering.”

veilig te kunnen lozen. Met deze installatie zijn zelfs medicijnresten
volledig te verwijderen. “Uit urine halen we bijvoorbeeld hele zuivere

Het project bij HVCH trekt de aandacht van experts uit binnen- en

en krachtige meststoffen. We zijn in overleg met het ministerie om te

buitenland. Soffner: “De ‘BV Nederland’ kan hier veel van leren We

kijken hoe we die meststoffen kunnen gaan toepassen. Daarin lopen

bemonsteren en testen het water en hebben nu bijvoorbeeld ontdekt

we met dit project heel erg voorop. En daar mogen we in Bernheze

dat we beter iets andere schoonmaakmiddelen kunnen gebruiken. Die

best trots op zijn”, zegt Harold Soffner, projectleider I-QUA bij de

gaan we als gemeente dus faciliteren aan de club.”

Gemeente Bernheze.
Als blijkt dat deze mobiele zuiveringsinstallatie goed werkt, dan wil
De installatie in de blauwe container is niet het enige onderdeel van de

I-QUA dit soort installaties ook op andere locaties gaan testen. “Denk

pilot, ook de parkeerplaats draagt bij om het afvalwater van de kantine

bijvoorbeeld aan restaurants, campings of evenementen: ook daar

en douches te zuiveren. Onder een sterke folie liggen kleikorrels en

kunnen we uit afvalwater dan grondstoffen en energie terugwinnen.”

de afwisseling van zuurstofrijke en zuurstofarme zones zorgt voor een

De installaties bij HVCH zijn in 2019 aangelegd en begin 2020

grote variatie aan bacteriën, waardoor deze toepassing zelfs moeilijk

opgestart. De resultaten van de pilot worden in 2021 verwacht

afbreekbare stoffen kan verwijderen. Ook gaat de pilot verdroging van
de bodem tegen, omdat schoon water in het gebied kan infiltreren en
niet afgevoerd hoeft te worden.
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Heb je een
blessure of andere
klachten?
Met ons kun je
bewegen naar
gezondheid.

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

www.fysiocentrumheesch.nl

Met zijn voetbaltricks verzamelde hij inmiddels al meer dan
5500 volgers op Instagram. Wesley Strik a.k.a. @wesleytr1ck
legt voor Blauw Gras een vette voetbaltruc uit.
Deze keer: Flick up around the world!

Rolluiken,
raambekleding
en overkappingen
op maat gemaakt!

SKILLS

p
u
k
c
i
Fl
e
h
t
d
aro un
!
d
r
l
o
w

Deco Zonwering
Nieuwstraat 19a
5384 TC Heesch
T 0412 - 480 490
www.decozonwering.nl

Stap 1. Rol de bal naar je toe.

Stap 2. Wip de bal op

Stap 8. Eindig met rond de wereld
en ga weer door met hooghouden.

Stap 3. Klem de bal
tussen je benen
Stap 4. Laat de bal weer
vallen en klem de bal
tussen de voeten

Stap 7. Ga weer terug naar je
normale stand en tik de bal
1x aan (hooghouden).

Stap 5. Rol de bal over de
achillespees naar de
buitenkant van je been/voet.

Stap 6. Rol nu de bal omhoog
tegen het been waar je op staat.
BLAUW GRAS | JULI 2020

29

LANGS DE LIJN MET...

LANGS DE LIJN MET

ANTOON
VAN DE RAKT
Op mijn vraag of Antoon ook bij HVCH in het bestuur heeft
gezeten, kijkt hij mij eens indringend over zijn bril aan en zegt
‘maar 27 jaar’. Deze krasse tachtiger is bij thuiswedstrijden van
HVCH 1 nog altijd op het sportpark te vinden. Antoon heeft
een rijk verleden bij HVCH, de KNVB, in Heesch/Bernheze in
de politiek en bij UVG, waar hij samen met HVCH-voorzitter

Kruishoekstraat 19b - 5384 TK Heesch

Laurens Gloudemans ook nog in de OR heeft gezeten.

T 0412-633555 - E info@rogeco.nl

Op zijn 10e werd Antoon lid van HVCH. Je kon dan echter nog

I www.rogeco.nl

niet voetballen, zo’n jeugdige teams had HVCH toen nog niet.
Op zijn 15e/16e ging hij pas actief voetballen, dat hij maar
‘gewoontjes’ kon. Bij de senioren speelde hij nog een aantal
jaren in het 3e team. Op zijn 17e werd Antoon jeugdsecretaris
en enkele jaren later wedstrijdsecretaris en algemeen
secretaris van het algemeen bestuur. In een heel andere tijd
waarbij hij zondags al om 6.00 uur in de ochtend achter de
typemachine zat om de wedstrijdformulieren uit te werken.
Als er dan spelers tekort waren, dan sprongen hij en andere
bestuursleden ook nog op de fiets om vervangende spelers
te gaan halen.
Antoon was ook nog een aantal jaren leider en grenstrechter
van HVCH 1, in de tijd dat Mary Verhoeven, Tiny Broeksteeg,
Frans van de Kamp en Martien Maas in de hoofdmacht
uitkwamen. In het jaar dat Antoon 50 jaar werd, is hij vanwege
zijn verdienste tot erelid van HVCH benoemd. Antoon en zijn
vrouw Toos, die negen jaar geleden is overleden, hebben

•

ROLLUIKEN
HORREN

•

TERRASSCHERMEN

MARKIEZEN

•

•

SCREENS

twee dochters, waarvan Simone nog wel een tijdje heeft
gevoetbald. Dochter Caroline voetbalde zelf niet, maar is via

BINNENZONWERING

de kinderen wel nauw bij het voetbal betrokken.

TERRAS OVERKAPPINGEN

Bij het 50-jarig bestaan van HVCH zat Antoon in het bestuur
en was hij er bij toen PSV in Heesch kwam voetballen tegen

Zoggelsestraat 21a

E info@akker-zonwering.nl

5384 LL Heesch

I www.akker-zonwering.nl

T 0412- 453113

Facebook

een regioteam. Daarvoor had hij zelf contact met toenmalig
PSV-coach Kees Rijvers. Het 75-jarig jubileum heeft hij meer
ontspannen mee kunnen vieren en hij hoopt ook het 100-jarig

HVCH is er enorm op
“vooruitgegaan
en de
accommodatie is een
pronkstuk voor de regio .
”

bestaan nog mee te maken.

www.ari-jenne.nl
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WAT DOET...

Wat doet...

DE CLUB
VAN 50
Sinds het jaar 2000 kent HVCH de Club van 50. In
dat jaar startten Johnny van Uden, Rini van Orsouw
en Adrie van der Pas met dit initiatief, waarbij zij al
snel werden ondersteund door Hans Kleijngeld.

hiervoor honderd euro van de Club van 50. De Club van 50 maakt daar
bovenop ook andere dingen financieel mogelijk waar de hele club van

Het cijfer in de naam van deze club slaat niet op het aantal leden, noch op

profiteert. Zo hebben ze de aanschaf van de reservetenues, het pannaveld

de leeftijd van die leden. Het cijfer verwijst naar de inleg van de leden, die

en de tv-schermen in de kantine mogelijk gemaakt.

inmiddels is verhoogd naar zestig euro per jaar. Van dit bedrag wordt twintig
euro gereserveerd voor de jeugd, twintig euro voor de senioren en twintig

Naast de inleg van de leden haalt de Club van 50 ook geld op met de

euro voor de jaarlijkse feestavond van de Club van 50.

organisatie van activiteiten, zoals de winterwandeling en het biljarttoernooi.
Last but not least, de Club van 50 is er natuurlijk ook voor de gezelligheid.

Alle teams, zowel recreatief als prestatief, kunnen een beroep doen op

Iedereen kan lid worden en krijgt daar in ieder geval één keer per jaar een

de Club van 50. Bijvoorbeeld voor een bijdrage aan een teamuitje. Als

hartstikke gezellige feestavond voor terug. De club kent inmiddels 191

het teamuitje inclusief minimaal één overnachting is, dan krijgt het team

leden. Ook interesse? Je bent van harte welkom!

c.v. installatie
c.v.
• loodgieterswerk
installatie
• luchtbehandeling
• lood
• las- & fitwerkzaamheden
• las- &
info@marvitech.nl
info@marvitech.nl
- 06-53159229 - www.marvitech.nl
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Het vriendenboekje van...

DE VOETBAL BSO

EEN AANWINST VOOR HEESCH

RICK
MIJN LEEFTIJD:

Heesch heeft vanaf het nieuwe schooljaar de allereerste voetbal-bso

MEER DAN VOETBAL

van Nederland! De buitenschoolse opvang gaat gebruik maken van

Om meteen een misverstand uit de wereld te helpen: deze bso is

faciliteiten op het HVCH-sportpark en is een initiatief van Roy de Haan,

níet alleen bedoeld voor voetballers of alleen voor leden van HVCH.

naast hoofdtrainer bij HVCH ook pedagogisch coach: “Time4Skills

“We vinden het belangrijk dat alle kinderen, ook die een andere sport

is een sportieve bso-omgeving waar, naast een breed aanbod van

beoefenen of uit andere plaatsen komen, kunnen aansluiten”, aldus De

diverse sporten, net dat beetje extra aandacht is voor voetbal.’’

Haan. “Elke middag staat een voetbalthema en andere tak van sport

van de Coolwijk

MIJN TEAM BIJ HVCH:

MIJN FAVORIETE POSITIE:

IK SPEEL MET RUGNUMMER:

zoals hockey, basketbal, volleybal, tennis of judo op het programma. De
Dat basisschoolkinderen behoefte hebben aan extra uren met de bal aan

voetbalthema’s die behandeld worden zijn: kappen en draaien, schieten

de voet staat volgens de hoofdtrainer van HVCH, buiten kijf. “Ik heb als

en scoren, dribbelen en passeren, verdedigen en afpakken, en als laatste

coördinator sport & spel en pedagogisch coach bij een kinderdagopvang-

passen en trappen.”

LIEVELINGSCLUB:

organisatie gezien dat kinderen 80 procent van de tijd willen voetballen
als ze bij een bso zijn.” Reden genoeg voor De Haan om na anderhalf jaar

STADIONTOUR EN DIERENTUIN

voorbereiding zijn eigen voetbal-bso te openen: “Ik ben ontzettend blij

De Haan gaat de BSO draaien samen met een team van vijf personen,

met de locatie en ben ervan overtuigd dat HVCH direct baat heeft bij de

onder wie een pedagogisch coach en een psychomotorisch trainer.

voetbal-bso.”

Naast alle sportactiviteiten is er bij Time4Skills ook tijd voor andere

BESTE SPELER:

leuke dingen. “In de vakantieperiodes is er veel ruimte voor uitstapjes. De
Dat beaamt voorzitter Laurens Gloudemans. “De BSO staat los van onze

bossen in de omgeving verkennen, een stadiontour of het bezoeken van

vereniging, maar we waren direct enthousiast toen Roy met zijn plannen

een dierentuin. Samen met de ambassadeurs van Time4Skills zullen we

bij ons aanklopte. Op deze manier wordt onze mooie accommodatie ook

ook regelmatig clinics verzorgen. We hebben al veel enthousiast reacties

overdag benut én krijgen kinderen de kans extra veel te voetballen met

én aanmeldingen mogen ontvangen. Ik heb er zin in!”

MIJN SCHOOL:

GROEP:

MIJN HOBBY’S ZIJN:

specifieke begeleiding.”
Nieuwsgierig? Lees alles over De Voetbal BSO op www.devoetbalbso.nl
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IK HOU NIET VAN:

HET LEUKSTE VAK:

HET LEUKSTE BOEK VIND IK:

MIJN BROERS/ZUSSEN:

MIJN FAVORIETE GAME IS:

FAVORIETE ETEN:

DE BESTE SPELER VAN MIJN TEAM:

MIJN LIEVELINGSKLEUR:

MIJN FAVORIETE WEBSITE IS:

LATER WORD IK:
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5 vragen aan...

DOMEIN
VOETBALZAKEN
De afgelopen tijd is er hard gebouwd aan onze club.
Letterlijk, met de komst van de nieuwe accommodatie.
En figuurlijk, met het inrichten van de nieuwe
organisatiestructuur. Kort samengevat: HVCH heeft
nu één bestuur en 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. Deze
keer Voetbalzaken.

ONZE VERENIGING
Wie zijn jullie?

Daarnaast moeten de teams evenwichtiger worden. Als je twee goede

Bij Voetbalzaken zijn heel veel vrijwilligers betrokken. Je moet denken

voetballers in een team met wat minder goede maar wel enthousiaste

aan bestuursleden, het hoofd opleidingen, maar ook alle leiders,

jeugd zet, gaan die goede voetballers alles alleen doen. En dan vindt

trainers, verzorgers en andere teamvrijwilligers. Te veel namen om

niemand het meer leuk. De teams moeten daarom gelijkwaardiger

allemaal op te sommen, dan is de ruimte voor dit stuk vol!

ingedeeld worden.

Wat willen jullie bereiken?

Het selectiebeleid is net als bij andere clubs bij HVCH het meest

“Onze doelstelling is het begeleiden en aansturen van alle

besproken item van het jaar. Altijd krijgen we vragen als waarom

teams, trainers en leiders binnen HVCH. Met als resultaat dat álle

zit mijn kind er niet bij en wat doet hij of zij in dat selectieteam. We

voetbaltalenten maximaal benut worden. Zodat elk lid lol heeft in

willen in dat proces maximaal transparant zijn. Ook is het zo dat ook

het voetballen. Dat gaat dus over mini’s, pupillen, jongens, meisjes,

recreatieve spelers zich dit seizoen écht kunnen laten zien. Het is niet

mannen, vrouwen, G-voetbal, alles. Van recreatief voetbal tot

meer zo dat selectiespelers automatisch doorgaan, iedereen krijgt een

selectieteams. Trainers, leiders, de medische staf, iedereen rondom de

kans. Vóór de zomervakantie zijn alle nieuwe teams bekend, we laten

club is daarbij betrokken. En we willen opleiden voor uiteindelijk het

jeugdspelers niet met buikpijn op vakantie gaan. Alleen bij de oudste

eerste elftal, waarin het gezicht van HVCH zichtbaar is. Dus doorstroom

jeugd kan na de zomervakantie nog wat veranderen. Ook om ze te

van zelf opgeleide jongens en meisjes.

motiveren na de vakantie niet zes kilo zwaarder terug te komen van
de Spaanse kust.

Wat is de grootste uitdaging?
Dat zijn er twee. Het begeleiden van de trainers en leiders en een

De commissie voetbalzaken, onder leiding van bestuurslid
Joris Priem, is verantwoordelijk voor de organisatie van
de jongste jeugd tot de oudste mannen. Van de mini’s tot
het walking voetbal dus. Dat is nogal wat. Hoog tijd voor
vijf prangende vragen aan deze nieuwe commissie.

Wat is jullie grootste succes tot dusverre?

volledige transparant indeling- en selectieproces. Toen we begonnen,
hoorden we van trainers en leiders te vaak: je gaat voor zo’n groep

Dat kunnen we nog niet zeggen, we zijn in augustus begonnen.

staan en dan word je door de club in de steek gelaten. Dat herkennen

Het antwoord op die vraag gaat in elk geval nooit zijn: ‘dat er teams

we, en dat willen we niet meer. We willen de trainers begeleiden

kampioen zijn geworden.’ Kampioen worden is meegenomen, een

en opleiden, en voorzien van oefenstof. Zodat elke jeugdvoetballer

stabiele club zijn waarbij het eerste team bestaat uit zelf opgeleide

dezelfde trainingsstof krijgt die past bij zijn of haar leeftijd. We zagen

voetballers en waarbij elk lid plezier heeft is belangrijker.

te vaak dat er wel trainingen werden gegeven, maar dat elke trainer

We kunnen er trots op zijn dat er weer iets stáát. Er komt een KNVB-

die met alle goede bedoelingen naar eigen inzicht invulde. We

cursus voor trainers, de selectiejeugd gaat iets terugdoen voor de club

werken daarom aan een opleidingsplan, zodat duidelijk is wat een

door jongere jeugd te gaan trainen, we hebben nieuwe mensen in

voetballer van 8 jaar moet kunnen, en wat een voetballer van 14 jaar.

nieuwe rollen, er worden evenementen georganiseerd. HVCH is écht
in beweging.

Wat willen jullie nog kwijt?
Dat de leiders en ouders de kinderen positief moeten supporteren.
De trainers en leiders gaan over de opstellingen. De ouders moeten
zich daaraan conformeren. Aan de ontbijttafel moeten ze niet zeggen:
vandaag winnen en als je scoort krijg je een euro, maar: veel plezier
vandaag, lekker voetballen. Het kind moet centraal staan bij HVCH, niet
de ouders.

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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AFVAL
ZIT VOL
KANSEN

Scoren doe je samen!

KLEI EXPLOITATIE
NATUURONTWIKKELING
INFRA
vanmunster.com

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

www.ﬁnancieelcentrumheesch.nl

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

