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Muller Bouw staat bekend als een 
degelijke en duurzame bouwer. 
En daar is iedereen bij het bedrijf 
trots op. Zo geldt voor Muller Bouw 
het principe ‘afspraak is afspraak’, 
dit loopt als de rode draad binnen 
de gehele organisatie.

Het is een belangrijk element voor 
het leveren van de zo gekende 
Muller-kwaliteit: degelijkheid en 
duurzaamheid in materiaal, materieel 
en mensen. Van het eerste initiatief tot 
en met de oplevering.

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

ALTIJD EEN WINNEND TEAM!
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VOORWOORD

Beste sportvrienden,

De kop boven mijn vorige voorwoord in Blauw Gras was ‘Een slechte film’. 

En inderdaad: het was niet de meest leuke periode die we gehad hebben. 

Denk aan een vakantie waarin we niet alles konden doen wat we wilden en 

nog vele beperkingen meer. Gelukkig konden we in het nieuwe seizoen wel 

weer beginnen met voetballen. Dat ging niet vanzelf, daarvoor is door veel 

mensen veel werk verzet. 

De teams moesten worden ingedeeld en de complexe puzzel van de 

trainingsschema’s moest worden gelegd. Er is hard gewerkt om te zorgen 

dat de velden weer top waren en de kantine weer fris. Zo konden we toch 

met zijn allen weer lekker aan de gang. 

Ondanks de belemmeringen konden we weer verenigen zoals het behoort 

bij een vereniging. We hebben inderdaad vele blije gezichten gezien. Wat 

is er mooier dan de jongste jeugd op zaterdag vol energie over het veld te 

zien razen of een seniorenteam dat op veilige afstand van elkaar op zondag 

toch een biertje kan drinken na de wedstrijd.

DE VERENIGING 
DRAAIT DOOR!

Helaas ligt dit nu weer even stil, 

maar ik ben ervan overtuigd dat we 

er dadelijk in het voorjaar zeker met zijn 

allen weer goed uitkomen. Ik heb gezien 

hoe we er met zijn allen tot nu toe mee zijn omgegaan en welke mooie 

initiatieven er ook zijn ontstaan om elkaar en de vereniging te helpen: echt 

super! Zo zagen we HVCH 1 op TV voetballen, speelde Heesch een grote 

bingo voor HVCH, trainen we aangepast, is er een alternatief programma 

voor de jeugd op zaterdag en – niet onbelangrijk – heeft de gemeente met 

ons meegedacht. Kortom: we houden nog even vol en ik weet zeker dat de 

tijd van echt genieten er zo weer aankomt!

 

Veel leesplezier!

Laurens Gloudemans

Voorzitter HVCH

ALV OP DINSDAG 19 JANUARI

Volgens de statuten zou de vergadering nog dit kalenderjaar 

gehouden moeten worden. We weten echter bijna zeker dat daar 

dan geen mensen lijfelijk bij aanwezig mogen zijn vanwege de 

coronamaatregelen. Er is dus besloten om de ALV door te schuiven 

naar begin volgend jaar: dinsdag 19 januari om 20.00 uur. We achten 

de kans groter dat er dan mensen aanwezig kunnen zijn.

Dit besluit is mede zo genomen omdat we eind juli nog een behoorlijke 

inkijk hebben gegeven wat betreft het afgelopen verenigingsjaar. 

Mogen er op 19 januari nog geen mensen bij aanwezig zijn, dan blijft 

de datum gewoon staan en wordt het een digitale vergadering.

Als hierover opmerkingen zijn, graag contact opnemen met de 

voorzitter: voorzitter@hvch.nl 

Bestuur HVCH

NIEUWE BESTUURSLEDEN

Zoals jullie allen weten is in de zomer Petra van Zoggel ons helaas 

ontvallen. Verder geeft Harold van Munster aan dat hij helaas 

moet stoppen, omdat zijn dagelijkse werkzaamheden niet meer te 

combineren zijn met het werk voor HVCH. Hierdoor hebben we op 

dit moment twee bestuursvacatures:

• Secretaris

• Facilitaire zaken

We zijn op zoek naar goede nieuwe kandidaten die deze vacatures 

willen invullen. Een belangrijke voorwaarde is enthousiasme om 

onze mooie club mee helpen te besturen en nog mooier te maken. 

Wij denken twee mooie rollen in een bestuur wat nog niet zo lang 

geleden gevormd is en nog volop in beweging is. Lijkt het je leuk om 

hier deel vanuit te maken of heb je vragen hierover, neem dan contact 

op met de voorzitter of met een van de andere bestuursleden.
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KNVB-DIPLOMA’S 
VOOR PUPILLENTRAINERS

Tien pupillentrainers van HVCH ontvingen op 12 oktober 

hun diploma uit handen van KNVB-docent Rob Ernst. 

Lees meer over de cursus in het interview op pagina 12.

ENORME OPBRENGST 
RABO CLUB SUPPORT ÉN
HEESCHE BINGO SHOW

Rabobank Oss-Bernheze had dit jaar een recordaantal 

inschrijvingen voor Rabo Club Support: 651 clubs, 

stichtingen en verenigingen deden mee. Leden van de 

bank brachten hun stem uit en verdeelden zo € 300.000,-.

Op 3 november maakte cabaretière Christel de Laat de 

uitslagen bekend. In totaal werden er 58.545 stemmen 

uitgebracht, waarvan 474 op HVCH; een vierde plaats van 

meeste stemmen. Maar het belangrijkste: dat levert onze 

club maar liefst € 2.428,00 op. Wat een enorme steun! 

De tweede editie van Dé Heesche Bingo Show op zaterdag 

7 november stond in het teken van steun aan vijf Heesche 

verenigingen. Met zo’n 2000 verkochte bingokaarten, 

een  ware prijzenregen en een gezellige avond voor veel 

Heeschenaren was de bingo-via-livestream wederom 

een succes! Vrijwilligers van HVCH hebben een actieve 

bijdrage gehad aan de organisatie en op die manier een 

flinke financiële bijdrage voor onze vereniging. Bedankt!

HVCH LIVE IN DE 
HUISKAMER

Geen publiek langs de lijn, maar tóch de wedstrijd zien. 

Op zondag 8 oktober was er een bijzondere primeur: de 

wedstrijd HVCH 1- Woezik 1 werd live uitgezonden. Dankzij 

financiële ondersteuning van Stichting Promotie HVCH 

en De Club van 50 konden trouwe HVCH-fans thuis een 

livestream van de wedstrijd bekijken via OnlineVoetbal.

com. Zo zagen bijna 200 kijkers een zwaarbevochten 2-2. 

INTERNATIONAAL TOERNOOI

HVCH organiseert samen met Berghem Sport, Prinses 

Irene en Euro Sportring een internationaal jeugdtoernooi 

op zaterdag 3 april en zondag 4 april 2021. Tijdens Brabant 

Open zullen zo’n 150 meiden- en jongensteams tussen 

JO8 en JO17 uit verschillende landen de strijd met elkaar 

aangaan. Ondanks de onzekerheden van alle maatregelen, 

zijn de voorbereidingen in volle gang. Al 18 teams van 

HVCH hebben zich ingeschreven. Voor alle deelnemende 

clubs uit binnen- en buitenland biedt de organisatie 

flexibele inschrijfvoorwaarden, Hopelijk hebben we met 

Pasen weer een sportief avontuur in het vooruitzicht!

Meer info: www.euro-sportring.com/nl/brabant-open

HVCH ONDERTEKENT 
SPORTAKKOORD BERNHEZE

Zoveel mogelijk inwoners van Bernheze laten sporten en bewegen, 

dat is ambitie van het Sportakkoord Bernheze. Ook HVCH heeft, als 

grootste sportvereniging van Bernheze, het sportakkoord ondertekend. 

We leveren natuurlijk op het voetbalveld een belangrijke bijdrage om 

mensen in alle leeftijden te laten bewegen, maar óók daarbuiten. Van 

de BSO tot de biljartcompetitie, van het opvangen van de gymclub 

tot organisatie van een sportcafé, van het Walking Football tot de 

wekelijkse wandelgroep!

Heb jij iets interessants of onmisbaars voor in Blauw Gras? Of wil je mee 

helpen met vormgeven, schrijven of fotograferen? Laat van je horen! 

Je kunt de redactie bereiken via blauwgras@hvch.nl. Heb je nieuws 

voor de website, mail dan naar communicatie@hvch.nl. Thanks!

NIEUW WEDSTRIJDBILJART 

Waar buiten hard gewerkt wordt om de velden prachtig strak te 

houden, ligt er in de kantine écht een biljartlaken. Sinds september 

pronkt in de kantine namelijk een prachtig nieuw wedstrijdbiljart. 

Op dinsdagavond en om de week op woensdagavond wordt het biljart 

benut voor competitiewedstrijden. Een prachtige aanwinst voor onze 

kantine, waardoor mensen hun hobby binnen onze vereniging kunnen 

beoefenen. Laten we daar met z’n allen zuinig op zijn!

HVCH VROUWEN 4 
ZOEKT NIEUWE SPEELSTERS

Denk jij er wel eens over na om lekker in een gezellig, maar fanatiek 

team te gaan voetballen? Dat kan bij HVCH vrouwen 4! Het team traint 

op woensdagavond van 20:00 tot 21:30 en speelt haar wedstrijden op 

zondagochtend. Lijkt het je wat? Kom eens kijken naar een training of 

wedstrijd, doe een keertje mee of meld je gewoon direct aan. Neem 

contact op met Annemarie van Kessel: coordinatorenmeisjes@hvch.nl 

Volg jij HVCH al 
op Instagram?

WINNAARS SKILLS CHALLENGE

Op zaterdag 14 november vond voor de eerste keer de HVCH Skills 

Challenge plaats voor alle jeugdteams van JO8 t/m JO13. Een 

uitdagende sport- en speeldag met alleen maar voetbalvormen, 

waar iedere speler individueel per onderdeel punten kon scoren. Dat 

leverde per leeftijdscategorie één winnaar met de meeste punten op: 

JO7    Milan van Orsouw

JO8    Math Ven

JO9    Set Hendrix

JO10   Luuk Westerlaken

JO11   Famke van Hoenselaar

JO12   Lucas de Blaauw

JO13   Daan van Nistelrooy

MO13  Elin van Driel

@hvchheesch

EEN-TWEETJE

NIEUWS  
   VOOR  
  BLAUW  
GRAS?
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Dionne is in het dagelijks leven werkzaam als kraamzorg-

consulent bij Welkom kraamzorg én sinds kort als donor-

assistent bij Bloedbank Sanquin. In haar jeugdjaren 

handbalde Dionne, maar de liefde voor het voetbal werd door 

haar vader al vroeg met de paplepel ingegoten met Studio 

Sport op zondagavond.

Dionne en haar man Bart wonen al jaren op de grens tussen 

Vinkel en Heesch. Bijna hadden de kinderen Guus (nu 

voetballend in Heren 2) en Jaap (voetballend in JO19-1) bij 

EVVC gevoetbald, maar door toedoen van Dionne ging dat 

niet door. De jongens gingen in Heesch naar school en dus 

voetballen bij HVCH. In verband met het werk van Bart op 

zaterdag, ging Dionne naar de wedstrijden van de jongens 

kijken. De derde helft werd al snel een gezellig ritueel.

Bijna hadden haar kinderen 
Guus en Jaap bij EVVC gevoetbald, 

maar daar stak Dionne een stokje voor...

Bart, zelf ook een fanatieke HVCH-fan, vroeg haar op een 

gegeven moment mee naar de wedstrijden van HVCH 1 op 

zondagmiddag. En nu verzet ze zelfs haar werk en feestjes 

om te gaan kijken! Al meer dan 10 jaar is Dionne van de Wijgert 

dus vrijwel elke zaterdag- en zondagmiddag te vinden op het 

sportpark in Heesch óf op een sportpark in de wijde omgeving. 

“Zo tot een uurtje rijden maximaal”, aldus Dionne. 

Ook achter de schermen is ze actief bij HVCH. Op verzoek 

van Petra van Zoggel ging Dionne verleden jaar de 

ledenadministratie doen. Echter ook alle organisatie rondom 

het spelregelbewijs en de bondsteams wordt door haar 

verzorgd. Dionne is dus wekelijks verschillende uurtjes in de 

weer voor onze voetbalvereniging HVCH en doet dat met  

veel plezier!  

LANGS DE LIJN MET...

DIONNE VAN  
DE WIJGERT

LANGS DE LIJN MET...
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Hallo
 Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8

Wij wensen u een f i jne decembermaand!

Zondag 13 december   10:00 – 18:30 uur
Zondag 20 december  08:00 – 20:00 uur
Maandag 21 december  07:00 – 22:00 uur
Dinsdag 22 december  07:00 – 22:00 uur
Woensdag 23 december  07:00 – 22:00 uur
Donderdag 24 december  07:00 – 19:00 uur
1e kerstdag 25 december  10:00 – 20:00 uur
2e kerstdag 26 december  10:00 – 20:00 uur
Zondag 27 december  08:00 – 20:00 uur
Donderdag 31 december  07:00 – 19:00 uur
Nieuwjaarsdag 1 januari  10:00 – 20:00 uur

Alle overige dagen in december hebben  
wij onze reguliere openingstijden:
Maandag t/m woensdag              07:00 – 21:00 uur
Donderdag en vrijdag                    07:00 – 22:00 uur
Zaterdag                                             07:00 – 21:00 uur
Zondag                                                10:00 – 20:00 uur

Bijzondere 
openingsti jden 

i n  de c ember b i j  Jumbo Wiegmans

Wij wensen u een fijne decembermaand!
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ALLES DRAAIT OM

PLEZIER
Het belangrijkste doel van de cursus?  Rob Ernst hoeft niet na te 

denken. “Kinderen met plezier beter leren voetballen. Want daar 

gaat het uiteindelijk allemaal om, plezier hebben op het veld.” 

Het is zes uur, op een maandagavond in oktober bij HVCH. Op onze 

mobieltjes sijpelt door dat 24 uur later het amateurvoetbal bij de 

volwassenen vanwege corona waarschijnlijk weer stilgelegd gaat 

worden. Op de laatste avond voor deze drooglegging kunnen tien 

HVCH-trainers nog net hun eerste trainersdiploma halen, dat van 

KNVB Pupillentrainer. Zes avonden werden ze daarvoor drie uur per 

keer onderwezen door Rob Ernst, die de cursus namens de nationale 

voetbalbond verzorgt. Aan, zoals hij het zegt, welwillende vaders. “Om 

ze wat kneepjes bij te brengen, om ze op dezelfde manier naar voetbal 

te laten kijken.” 

HOUVAST

Vrijwilligers krijgen is voor elke vereniging lastig, weet Ernst. “Met 

deze cursus geef je vaders die de pupillen willen trainen houvast. En 

handvatten, ze weten wat de moeten doen tijdens de trainingen. Je 

bindt ze aan de club, en de vereniging krijgt op deze manier een breder 

kader met verstand van zaken.” De vaders leren hoe ze kinderen moeten 

stimuleren, en hoe ze hun aandacht kunnen krijgen en vasthouden. En 

hoe ze het beste training kunnen geven aan jeugd van de onder 8 tot 

en met onder 12 spelers.

“We beginnen met structuur”, zegt Ernst, zelf hoofdtrainer bij 

vierdeklasser Overasseltse Boys en scout voor het Nederlands elftal 

onder de 15, 16 en 17 jaar.  “Dat de jeugd de ballen weg moet leggen als 

de trainer iets uitlegt. Als kinderen dan een bal aan hun voeten hebben, 

zijn ze alleen met die bal bezig. En horen ze niets.” 

De belangrijkste punten van de cursus zijn aanvallen en verdedigen. 

“Net als op het veld”, lacht Ernst. “En alles wat daarbij komt kijken.” 

Wat ze ook moeten leren: de kinderen vragen stellen. “Ze niet alles 

voorkauwen, maar vragen wat er goed ging, wat er beter kon, waarom 

iemand de bal niet afspeelt, enzovoorts.” Voor het over aanvallen of 

verdedigen gaat, moeten de cursisten kijken of de training goed en 

veilig kan beginnen. “Hebben we genoeg ballen? Hesjes? Staan de 

goaltjes niet op onveilige plekken op het veld?” 

WINNEN, WINNEN, WINNEN

Rob van Loon is trainer van het team van zijn zoon Morris, de JO11-3. 

Ervaring op het veld heeft de keeper genoeg. “Maar ik wil altijd winnen, 

winnen, winnen. Tijdens de cursus leer je dat plezier hebben voor de 

kinderen belangrijker is. Daar krijg je instrumenten voor aangereikt.” 

Voor HVCH is de cursus erg belangrijk, aldus hoofd opleidingen 

Emiel de Haan. “We vinden het belangrijk dat onze trainers een 

vorm van scholing hebben gehad waardoor ze nog beter in staat 

zijn training te geven aan onze jeugd. Daarnaast is het belangrijk dat 

we een lijn hanteren waarop we de jeugd graag willen begeleiden 

in hun ontwikkeling. Uiteindelijk willen we graag zoveel mogelijk 

zelfopgelegde trainers in onze jeugdopleiding hebben.” 

HUISWERK EN SAMENWERKEN

De cursisten moeten tijdens de cursus samenwerken met een van 

de andere cursisten. “Ze moeten bij elkaars training en wedstrijd 

kijken en elkaar beoordelen”, zegt Ernst. Het diploma wat Rob deze 

maandagavond krijgt, is niet komen aanwaaien. “Ze krijgen echt veel 

huiswerk, een groot deel van de cursus bestaat uit theorie”, aldus Ernst. 

“En ze moeten filmpjes maken van hun trainingen, en van de voor- en 

nabespreking van de wedstrijden.” 

Dat samenwerken is Rob van Loon goed bevallen. “Ik weet genoeg van 

voetbal, maar zag bij anderen weer hoe 

je met een groep kinderen om moet 

gaan. Dat je ze steeds bezig moet 

houden bijvoorbeeld. Voor de 

training moeten al je materialen 

klaarliggen, want als ze 

moeten wachten gaan ze 

onderling liggen klieren.” 

Of hij nu met zijn 

diploma op zak niet 

meer alleen wil 

winnen? Van Loon is 

even stil. Dan: “Ik denk 

dat het te combineren is. 

Winnen en plezier hebben.” 

Rob Ernst, KNVB: 
“Met deze cursus geef je vaders 

die de pupillen willen trainen houvast.”

Ze krijgen echt veel huiswerk, 
moeten filmpjes maken van hun 

trainingen en van de voor- en 
nabespreking van de wedstrijden.

Rob Ernst

“
”

KNVB PUPILLENCURSUS
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Daar staat ‘ie De Block Rocker Sport van HVCH MO17. Waar andere teams 

mascottes hebben die hen geluk moeten brengen zweren de meiden van HVCH 

bij de deuntjes uit deze muziekbox. Geluk brengt ‘ie. Het team werd meerdere 

malen ongeslagen kampioen en speelt sinds dit seizoen in de hoofdklasse. En 

wat denk je? Al zes punten en veertien doelpunten uit drie wedstrijden. Wie 

denkt dat de Block Rocker Sport werkloos thuis staat nu de competitie stilligt 

heeft het mis. Zelfs tijdens de trainingen is hij onmisbaar. En daar kunnen ook  

teams die een paar velden verderop staan, volop van meegenieten!  

MUZIEK
BRENGT MO17

GELUK

KLEEDKAMERVERHALEN

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

samen de 
beste zorg
bieden

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
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Jouw makelaar voor Heesch én omgeving!

Moerbosch 19 Heesch 06 30 111 860 info@ilzze.nl www.ilzze.nl

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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TERUG IN DE TIJD

Het jubileumboek ‘75 jaar balgevoel in Heesch’ 

beschrijft die wedstrijddag als een ‘verschrikke-

lijk mooie en onvergetelijke dag’. En dat was het! 

De aanloop begint ruim twee weken eerder. Een 

paar dagen na de meest bizarre ontknoping van 

de eredivisie ooit (PSV wordt met 1 doelpunt ver-

schil landskampioen) ontvangt Harold van Mun-

ster een e-mail van PSV, met het aanbod om op 

19 mei een oefenwedstrijd te spelen. HVCH 1 

zit op dat moment nog in de nacompetitie voor 

promotie naar de 1e klasse, dus heel ideaal was 

het niet. Maar dit aanbod krijg je natuurlijk niet 

vaak: een geweldige ervaring voor de spelers 

en de leden. De organisatie onder leiding van 

Fons van Schijndel en Hans Kleijngeld, zet alles 

op alles om in amper twee weken alles tot in de 

puntjes te regelen.   

TV

Voor één van de HVCH-ers zou het zelfs de 

tweede keer worden dat hij tegen PSV speelt. 

Frank Verstegen speelde in 1996 al eens tegen 

spelers als Luc Nilis, Ronald Waterreus, Boude-

wijn Zenden, Wilfred Bouma en coach Dick Ad-

vocaat. “Een geweldige ervaring om tegen die 

mannen te mogen voetballen, die je normaal 

alleen op tv ziet. Je merkt dan dat alles toch een 

tandje sneller gaat. Die wedstrijd haalde toen 

zelfs het NOS Sportjournaal, omdat het voor 

PSV de eerste wedstrijd van de voorbereiding 

was.” Ook in 2007 zijn er camera’s bij de wed-

strijd. “PSV TV wilde me zelfs interviewen om-

dat het voor mij de tweede wedstrijd was tegen 

PSV. Mooie herinneringen!”

EXTRA TRIBUNES

Op zaterdag 19 mei 2007 zijn er om klokslag 

16.00 uur zo’n 4000 toeschouwers aanwezig 

In 2007 mocht HVCH 75 kaarsjes uitblazen! Om dit te vieren werd 
er een vriendschappelijke wedstrijd tegen landskampioen PSV 
gespeeld. We blikken terug.

HVCH VIERT 
75-JARIG BESTAAN  
TEGEN PSV  

op Sportpark De Braaken. Met extra tribunes en 

tenten om alle toeschouwers te kunnen ont-

vangen. Die zien HVCH al na drie minuten op 

voorsprong komen tegen de ploeg van trainer 

Ronald Koeman. Verdediger Jouke Vos stift de 

bal stijlvol over doelman Oscar Moens. “Dit was 

voor mij natuurlijk hét moment. Normaal scoor-

de ik bijna nooit, dus als je dan toch een keer 

kunt scoren, dan is dit wel de beste wedstrijd 

om het te doen! Na de goal trok ik mijn shirt over 

m’n hoofd, dat had ik van tv!” 

KONÉ

In de 28e minuut maakte PSV gelijk door een 

doelpunt van John de Jong, inmiddels tech-

nisch directeur van PSV. Vlak voor rust brengt 

Arouna Koné PSV op voorsprong. Robbert 

Stam kan zich de spits uit Ivoorkust nog 

goed herinneren. “Dat was maar een smal 

mannetje om te zien, dacht ik. In onze 

eigen competitie kreeg ik met een 

schouderduw de meeste spitsen 

wel aan de kant. Dus ik ging volg 

goede moede een duel aan 

met Koné, maar het was alsof 

ik tegen een betonnen muur 

aan liep. De rest van de wed-

strijd heb ik dus maar iets 

minder de duels opge-

zocht!”

GELIJKMAKER

In de 81e minuut is het 

HVCH’er Perry van der Wal 

die een daverend groot ap-

plaus krijgt als hij de gelijkma-

ker binnenschiet. 2-2; De Eindho-

venaren zijn zichtbaar geïrriteerd. 

Helaas weet PSV in de 88e minuut 

nog de winst te pakken: Patrick Kluivert 

maakt de 2-3. Een nipte overwinning van 

de landskampioen, waar naast wat jeugd-

spelers ook grote namen in het veld staan, 

zoals Patrick van Aanholt en Phillip Cocu. “Ik 

speelde op tien, tegen Cocu,” herinnert Berry 

Romme zich. “Dat was natuurlijk geweldig, ook 

met zoveel supporters langs de lijn. We verloren 

maar net!” Die nederlaag heeft weinig invloed 

op de feestvreugde: tot lang na de wedstrijd 

wordt in de kantine het 75-jarig bestaan van 

onze club gevierd! 
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DE BOYS 
VAN JO11-1
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Tien talenten van nog maar tien jaar oud, dat 

zijn de boys van JO11-1. Blauw Gras stelt ze 

aan u voor. In gloednieuw tenue, van links 

naar rechts: Timo, Bijs, Youp, Wes, Milan, 

Luuk, Joep, Olivier, Maxx en Messi. 

Of hij achterin moet spelen of op het 

middenveld, het maakt Timo van den 

Akker weinig uit. Hij duikt in elk duel op zijn 

tegenstander zoals Virgil van Dijk in zijn beste 

wedstrijden. Druk zetten, bal afpakken en die 

vervolgens perfect passen naar een blauw-

witte teamgenoot. Klus geklaard!

Z’n voeten voeren uit wat z’n ogen al gezien 

hebben. Bijs Romme is een mid-mid à la 

Frenkie de Jong. Hij is misschien klein van 

stuk, maar hij schuwt geen enkel duel. En is 

Bijs eenmaal in balbezit, dan veert het publiek 

op: zij weten dat er altijd iets goeds gebeurt. 

Dribbel, draaien, driehoekje. Hop, weer een 

medespeler vrij voor het doel dankzij een 

briljante steekpass van Bijs! 

Al komt de tegenstander met zés spitsen, 

daar wordt Youp van Bakel niet warm of koud 

van. Onverschrokken voert hij als centrale 

verdediger gevechten uit, die hij keer op keer 

weet te winnen. Als het even kan, steekt hij met 

de bal aan de voet het hele veld over. Of kopt 

hij corners binnen alsof ie Matthijs de Ligt is. 

Beast!

Verdedigers worden gek van Wes Vermolen, 

die als spits sleurt en altijd in de weer is. Het 

perfecte aanspeelpunt voor z’n team, een 

meester in het afschermen van de bal. Altijd 

klaar om te kaatsen of vliegensvlug weg te 

draaien. En als hij het doel eenmaal in zijn vizier 

heeft, dan toont hij een ‘torinstinct’ als Robert 

Lewandowski. Bam, poeier, goal!

Met zijn katachtige reflexen op de lijn toont 

Milan de Jong een reactievermogen waar 

menig keeper alleen maar van kan dromen. 

Hij doet je denken aan Manuel Neuer. Deze 

nummer één breng je niet snel van de wijs en 

hij weet in de meest onmogelijke situaties nog 

een voet of hand tegen de bal te krijgen. Safe!

Als enige linkspoot van de groep kan Luuk 

van der Doelen de hele linkerkant bestrijken. 

Als back z’n mannetje uitschakelen? Geen 

probleem. Als middenvelder mee opstomen 

en een voorzet à la Angeliño? Doet-ie 

gewoon. En als ie voorin zelf een kans krijgt 

om te schieten…? Die gaat snoeihard op goal, 

gegarandeerd. Wat een power!

Hij kwam over vanuit de JO10-6, waar hij 

indruk maakte, maar Joep Vrijsen speelt alsof 

hij al jaren in dit team zit. Met z’n snelheid en 

techniek als wapens voelt hij zich thuis op het 

middenveld, waar hij als Gini Wijnaldum op 

en neer pendelt tussen aanval en verdediging. 

Heeft z’n team hem nodig als back? Prima! 

Dan steekt ie voor de lol tegenstanders in z’n 

achterzak. Een teamspeler-pur-sang!

Geef Olivier Wilinski de bal en tegenstanders 

staan direct te bibberen. Met razendsnelle 

voetbewegingen passeert hij ze alsof ze er niet 

staan. Stormt er nog een verdediger op hem 

af? Geen probleem, die tikt hij ook nog even 

tureluurs. En dan volgt er een knal op doel, een 

messcherpe assist of… nóg een actie! Daaaag 

Touzani, dit is Tiki Taka Ollie!

Combineer de individuele acties van Arjen 

Robben met de doelgerichtheid van Memphis 

en dan kom je een beetje in de buurt van de 

onweerstaanbare aanvalsdrang van Maxx van 

Uden. Hij lijkt met de bal aan de voet geboren 

en er gaan geruchten dat hij elke dag van de 

week ergens op een voetbalveld te vinden is. 

Hij viert z’n goals met salto’s waar zelfs Epke 

Zonderland applaus voor geeft. Dollen!

De supporters van de JO11-1 zien wekelijks 

dat Messi Al Mohamad Al Eido veel op 

zijn naamgenoot lijkt. Dezelfde fluwelen 

techniek, dezelfde rust aan de bal, dezelfde 

souplesse in z’n bewegingen, dezelfde drive 

om aan te vallen. ‘Onze’ Messi bewaart in 

alle omstandigheden het overzicht en vindt 

de kleinste gaatjes om een medespeler aan 

te spelen, een kans te creëren of zelf een 

doelpuntje mee te pikken! Wat een klasse! 
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INTERVIEW

Op een zonnige dag zo’n twee jaar gele-

den werd onze gloednieuwe accommodatie  

geopend. Avond na avond is er door veelal 

vrijwilligers hard gewerkt aan de nieuwbouw.  

Nu was het nieuwe onderkomen van HVCH 

dan echt klaar. Toch? Jos van Helvoirt, die de 

vrijwilligers tijdens de bouw aanstuurde nadat  

Paul Verstegen was overleden, had nog een 

paar klussen op zijn lijstje staan. 

Pannaveld
Een pannaveld voor de jeugd, dat leek hem 

wel wat. Een plek waar ze naar hartenlust een 

balletje kunnen trappen. Eind 2019 gaat Jos 

aan de slag, samen met Frank van Venrooij en 

Robert Leeijen. In enkele zaterdagen is de klus 

geklaard. Al met al is er door deze heren tachtig 

tot honderd uur aan gewerkt. Vrijwillig, want alle 

drie rekenden ze niets voor de gemaakte uren. 

De materialen werden ter beschikking gesteld 

door de Club van 50. Er volgt nog een feestelijke 

officiële uitnodiging maar er wordt nu al volop 

gebruik gemaakt van het nieuwe pannaveld. 

Een groter compliment kunnen de bouwers  

ervan niet krijgen. 

Speeltuin
Ook aan de kleinere jeugd is gedacht want de 

speeltuin is nieuw leven in geblazen. Hiervoor 

heeft Jos de Vriendenkring van HVCH bena-

derd. Rob Verstegen en Arno Delissen hebben 

de bestaande speeltoestellen teruggeplaatst 

en voorzien van nieuwe schommels, nadat 

Rik van Venrooij de speeltuin had uitgegraven.  

De speeltuin was precies op tijd gereed, name-

lijk net voor de allereerste competitiewedstrijd 

van dit seizoen. Maar niet nadat Hans Romme 

alle speeltoestellen van een nieuw likje heeft 

voorzien. De Vriendenkring heeft bovendien 

drie massief eiken picknicktafels gespon-

sord zodat we buiten lekker van het zonnetje  

kunnen genieten.

Het entreegebouw vormt het visitekaartje van 

de voetbalclub maar HVCH had er tot voor kort 

geen (meer). Tot afgelopen Pasen. Jos hoorde 

van de vaste klusploeg van HVCH op de dins-

dagochtend dat er nog stenen van de bouw van 

de accommodatie over waren. Hier moest toch 

iets moois van te maken zijn? Peter Broeksteeg 

regelde een ontwerp en de vrijwilligers konden 

aan de slag. De materialen voor het entreege-

bouw zijn voor het grootste deel gesponsord en 

het werk is door diverse vrijwilligers gedaan.

Het pannaveld, de speeltuin en het entree-

gebouw. Het zijn drie voorbeelden van hoe 

met minimale middelen maar maximale inzet 

van mensen iets moois neergezet wordt. Een 

groot compliment voor alle vrijwilligers die deze  

projecten mogelijk hebben gemaakt! 

VRIJWILLIGERS  
VERFRAAIEN  
ONS SPORTPARK
Samen zijn wij HVCH. Tijdens de clubweek werd deze zin voor het 
eerst gebruikt. Sindsdien kan het niemand zijn ontgaan: HVCH is 
een club voor én door leden. Samen krijgen we dingen voor elkaar. 
Sinds kort heeft onze voetbalclub een pannaveld, speeltuin en  
een nieuwe entree. Een mooi succesverhaal.

Vrijwilligers Kassagebouw: Eef vd Biezen • 

Piet vd Akker • Gerrit van Lith • Toon Jansen • 

Frank van Venrooij • Chris vd Hurk • John van  

Nistelrooij • Pieter Leeijen • Hans Romme •  

Jeroen Verstegen • Jos van Helvoirt

Metselaars: Tom Vos • Tom van Zoggel • Guus van Dijk

Sponsoren Kassagebouw: ‘traject • Betonoort • Kleijngeld bouwmaterialen • 

Govers Bouwmaterialen • Geurts • Rogeco • Marcel Ruijs • Daan van Berkel •  

www.gevel-onderhoud.nl • Mostako • Robert Leeijen • Verhoeven Family  

of Companies • Maas Coating • RS Display & Sign • BVS Vloeren •  

Jan vd Heiden • Hans Verstegen installatiewerken • Houthandel Verstegen

Hoofdsponsor Pannaveldje: Club van 50

Sponsoren: Frank van Venrooij • Robert Leeijen •  

Jos van Helvoirt • Tielemans Hekwerk

Vrijwilligers: Eef v/d Biezen • Robin van Venrooij

Hoofdsponsor speeltuin: Vriendenkring HVCH

Vrijwilligers: Rob Verstegen • Arno Delissen • Rick van  

Venrooij • Eef v/d Biezen • Hans Romme • Jos van Helvoirt

Picknicktafels geleverd door De Kastaan
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In de vorige Blauw Gras hebben we groot nieuws aangekondigd: 

Heesch kreeg de allereerste voetbal BSO van Nederland! Onder 

leiding van Roy de Haan, pedagogisch coach en tevens hoofdtrainer 

van het eerste elftal, is de Time4Skills Voetbal BSO opgericht. De 

buitenschoolse opvang maakt daarbij gebruik van de faciliteiten op het 

HVCH-sportpark. Blauw Gras sprak met Roy over de eerste maanden.

Hoe is de start verlopen?

“Op 11 juli hadden we een geslaagde open dag! We waren benieuwd 

hoe het zou verlopen, aangezien het een nieuw initiatief was en er geen 

referenties zouden zijn ten aanzien van de kwaliteit ervan. Er waren 37 

kinderen aanwezig, waarvan zich er 22 direct hebben ingeschreven: een 

prachtig aantal!”

Op de eerste schooldag na de zomervakantie, maandag 24 augustus, 

kon de BSO van start. “We begonnen met 26 kinderen per week, waar de 

meeste kinderen op maandag, dinsdag en donderdag komen. Inmiddels 

telt de BSO 37 kinderen en hebben we Lloyd, onze tweede pedagogisch 

coach, en zijn er drie stagiaires van het ROC aangenomen. Hierdoor 

kunnen we uitbreiden en meer kinderen een plekje geven. Het is een mooi 

gemêleerd gezelschap, met jongens en meiden in de leeftijdscategorie 4 

t/m 12 jaar. Vanwege de stijging van het aantal kinderen zijn we al aan het 

kijken naar uitbreidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld boven in de kantine.”

Hoe ervaren de kinderen het?

“De kinderen vinden het fantastisch! We krijgen alleen maar positieve 

reacties. Ze worden opgehaald na schooltijd en afgezet bij HVCH. 

Vervolgens vinden er allerlei activiteiten plaats. Elke middag staat er 

een voetbalthema en een andere sport centraal. Denk bijvoorbeeld aan 

hockey, basketbal en pijl en boogschieten. Verder poolen de kinderen 

graag en doen we veel spelletjes in de binnenruimte. We hebben ook een 

aantal ambassadeurs die regelmatig langs zullen komen om een training 

te geven.”

De kinderen blijven niet alleen op het sportpark van HVCH, ze zijn er al 

regelmatig op uit geweest. Onder andere naar speeltuin de Elckerlyc in 

Oss, indoorspeeltuinen als Okido en Marvy’s, het speelbos in Uden en 

naar de kinderboerderij. Roy: “Op deze locaties kunnen kinderen lekker 

klimmen en klauteren, wat goed is voor hun motorische ontwikkeling. 

Verstoppertje en tikkertje mag uiteraard niet ontbreken.’ 

Hoe ervaren de ouders het?

“Ook voor de ouders biedt het voordelen. Bij ons kunnen de kinderen 

een warme maaltijd krijgen, zodat ouders zich niet hoeven haasten. 

Kinderen die vervolgens ‘s avonds moeten trainen bij HVCH kunnen in 

één moeite door. Natuurlijk is de Voetbal BSO meer dan alleen voetbal. 

Het belangrijkste is dat de kinderen vrijheid ervaren en dat ze in beweging 

blijven. Als ze een keer geen zin hebben in sport, dan zijn er altijd nog 

genoeg andere dingen om te doen!”

Nieuwsgierig naar De Voetbal BSO? 

Lees er alles over op www.devoetbalbso.nl 

VLIEGENDE START VOOR 

DE VOETBAL BSO 

EN DAN DIT NOG...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!

NOBRACARS UDEN.
UW MINI DEALER.

NobraCars

VOLG ONS:

NOBRACARS UDEN.
UW BMW DEALER.

NobraCars

Hoevenseweg 22     •     5403 PA Uden     •     info@nobracarsuden.nl     •     www.nobracars.nl
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SKILLS
Met zijn voetbaltricks verzamelde hij inmiddels al meer dan 
5200 volgers op Instagram. Wesley Strik a.k.a. @wesleytr1ck 
legt voor Blauw Gras een vette voetbaltruc uit. 
Deze keer: Roll Down Hocus Pocus!

Roll Down  
       Hocus  PocusRoll Down  
       Hocus  Pocus

Stap 3. Spring naar de bal 
toe en klem deze tussen  
de benen. Een goeie timing 
is belangrijk!

Stap 5. Tik de bal  
de andere kant op

Stap 4. Wanneer je de bal onder controle 
hebt tussen je benen, laat je de bal via je 
been naar beneden vallen/rollen naar  
de voet en terwijl je dat doet maak je en  
gooiende beweging met je been.  
(Dezelfde soort beweging als bij een  
normale ‘akka achter het standbeen’)

Stap 2. Wip de bal  
omhoog, haal vervolgens 
je voet weer onder de  
bal door zodat de bal 
weer terug richting je  
lichaam komt.

Stap 1. Rol de bal 
naar je toe.

Deco Zonwering
Nieuwstraat 19a
5384 TC Heesch

T 0412 - 480 490
www.decozonwering.nl

Rolluiken, 
raambekleding 

en overkappingen 
op maat gemaakt!



Thomas
Het vriendenboekje van...

MIJN LEEFTIJD:

MIJN SCHOOL:

DAAR SPEEL IK MET RUGNUMMER:

MIJN TEAM BIJ HVCH:

GROEP:

LIEVELINGSCLUB:

MIJN HOBBY’S ZIJN:

MIJN BROERS/ZUSSEN:

BESTE SPELER:

HET LEUKSTE VAK:IK HOU NIET VAN:

FAVORIETE ETEN:

HET LEUKSTE BOEK VIND IK:

MIJN LIEVELINGSKLEUR:

MIJN FAVORIETE GAME IS:

DE BESTE SPELER VAN MIJN TEAM:

FAVORIETE WEBSITE: LATER WORD IK:

MIJN FAVORIETE POSITIE:

de Blaauw
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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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Wie op een vrijdagavond in september, oktober of november langs 

De Braaken fietste, zag op het kunstgrasveld een grote groep jonge 

voetballertjes enthousiast in de weer met een bal! 

Zo’n 80 pupillen uit JO7 t/m JO11 namen deel aan de speciale serie 

techniektrainingen, een initiatief van Sjef van Laake en Emiel de 

Haan. Onder leiding van verschillende jeugdtrainers en spelers uit 

de selectie werkten de jongens en meiden tien weken lang aan hun 

individuele voetbaltechniek. De speciale oefenvormen komen uit de 

techniekmodule van VTON, de app die sinds dit seizoen wordt ingezet 

om trainers in de jeugdopleiding te ondersteunen. De tweede serie 

techniektrainingen staat gepland voor dit voorjaar.

TALENTEN TRAINEN

HUN TECHNIEK

TECHNIEKTRAINING

BLAUW GRAS | DECEMBER 2020
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  In gesprek met...
 DOMEIN 
         FINANCIËLE ZAKEN

Het nieuwe bestuursmodel bevat vijf domeinen: Algemene zaken, Facilitaire zaken, 

Financiële zaken (met penningmeester Rob van Aalst als bestuurslid), Vrijwilligers en 

Organisatie en Voetbalzaken. Benieuwd welke bestuursleden en vrijwilligers daarbij 

horen? Kijk dan op www.hvch.nl/contactpersonen 

We willen het pure voetbal 
en onze jeugdopleiding 
zo min mogelijk raken

Rob van Aalst

“ ”

...over de impact van corona.

ONZE VERENIGING

WWW.LUNENBURG.NU
073 532 23 32

NULAND
Duyn en Daelseweg 35

ROSMALEN
Verlengde van Meeuwenstraat 2

info@marvitech.nl - 06-53159229 - www.marvitech.nl

c.v. installatie • loodgieterswerk • luchtbehandeling
• las- & fitwerkzaamheden

info@marvitech.nl - 06-53159229 - www.marvitech.nl

c.v. installatie • loodgieterswerk • luchtbehandeling
• las- & fitwerkzaamheden

info@marvitech.nl - 06-53159229 - www.marvitech.nl

c.v. installatie • loodgieterswerk • luchtbehandeling
• las- & fitwerkzaamheden

BLAUW GRAS WENST JOU
FIJNE FEESTDAGEN 
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Toen het lint van de nieuwe accommodatie feestelijk doorgeknipt 

werd, was de bodem van de schatkist van HVCH bereikt. Dat was 

ingecalculeerd. Maar de enorme financiële impact van corona niet. 

Een gesprek met penningmeester Rob van Aalst over hoe de club 

met een lege kas toch doordraait.

De administratie van een voetbalclub is in normale tijden best 

overzichtelijk, zegt penningmeester Rob van Aalst. “Je hebt een paar 

bronnen van inkomsten, en je hebt vaste uitgaven. En die moeten in 

balans zijn.” Als je dan wat overhoudt, kan dat naar een spaarrekening. 

En dat die eens in de tientallen jaren leeg gaat door een geheel nieuwe 

accommodatie, is niet erg. Het sparen kan daarna immers opnieuw 

beginnen. 

Dat was de gedachte bij HVCH toen ruim twee jaar geleden de nieuwe 

accommodatie geopend werd. Dat corona flink roet in het eten zou 

gooien, kon toen nog niemand vermoeden. Inmiddels heeft het 

virus ‘gigantisch veel impact’, aldus Rob van Aalst. “De nieuwbouw 

was complex, maar dit is een dossier met nog meer haken en ogen. 

De impact voor HVCH is enorm. Daarom zijn we er ook heel graag 

transparant over in Blauw Gras, zodat iedereen weet hoe het zit en wat 

er speelt.” 

KANTINE-INKOMSTEN

Omdat de bodem van de schatkist na de nieuwbouw bereikt was, kan 

de club het missen van een van de belangrijkste inkomstenbronnen, de 

kantine-opbrengst, niet zonder steun oplossen. “Het vorige seizoen zijn 

we doordat we een half seizoen door corona moesten sluiten, 45.000 

euro inkomsten uit de kantine misgelopen”, vertelt de penningmeester. 

Kantine-inkomsten zijn van enorm belang voor sportverenigingen, ook 

voor HVCH. “De kantine levert ons bijna eenderde van alle inkomsten 

van HVCH op.”

Om de klap van vorig seizoen op te vangen, waren er verschillende 

reddingsacties vanuit de overheid. “We kregen bijvoorbeeld een 

tegemoetkoming van 4000 euro voor vaste lasten, en uit de zogeheten 

now-regeling ongeveer 6000 euro. Daarnaast werd 7000 euro veldhuur 

kwijtgescholden, sprong de KNVB bij en hebben we wat betalingen en 

vergoedingen opgeschort.” 

PECH

De netto-pijn die na vorig seizoen overbleef, was daardoor zo’n 15.000 

euro. “Maar we moesten meteen de blik op het huidige seizoen richten. 

Want corona is nog lang niet weg. En stel, we zouden een volledig 

seizoen gaan draaien. Met alle kosten die gewoon doorgaan. Maar 

geen kantine-inkomsten, omdat de kantine nog niet open zou mogen. 

Dan zouden we een serieus probleem hebben.”

Met de kosten doelt de penningmeester op zaken als normale 

wedstrijdkosten, huur van de velden, kosten voor de accommodatie 

zoals verzekeringen, gas, water en licht en de aflossing van het 

gloednieuwe complex. “Ik had nooit gedacht dit nog eens te zeggen, 

maar we hebben eigenlijk een beetje pech dat we een helemaal nieuw 

complex hebben. Want daardoor hebben we aflossingsverplichtingen 

die we niet zouden hebben als we een oud en afbetaald complex 

zouden hebben. Dat scheelt al gauw 30.000 euro per jaar.”

WERKGROEP

Een in allerijl opgerichte werkgroep nam daarom een rigoureus besluit. 

“We hebben in mei de kantine-opbrengst voor het lopende seizoen 

begroot op 0 euro. Nul”, zegt Van Aalst. “De vraag was alleen hoe we die 

klap op moeten vangen.” Normaal gesproken heeft een club een paar 

vaste inkomstenbronnen. “Contributie, kantine en sponsoring zoals 

de hoofdsponsor, de advertenties in Blauw Gras, de reclameborden 
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langs de velden en de kledingsponsoren”, somt Van Aalst op. “En dan 

is er nog een restcategorie, met daarin opbrengsten zoals subsidie 

van de gemeente, entreegelden, de voetbalweek en de loterij bij 

thuiswedstrijden van het eerste elftal.” 

CONTRIBUTIE

Om de wegvallende inkomsten uit de kantine op te brengen, moest een 

aantal pijnlijke besluiten genomen worden. “We hebben de contributie 

met 15 procent verhoogd. Senioren betalen 22 euro per seizoen meer, 

jeugdleden 17 euro. Dat levert de club 20.000 euro per jaar op. Leuk 

is het niet, maar nu wel noodzakelijk.” Daarnaast ging HVCH weer met 

de gemeente aan tafel. “De gemeente subsidieert sportclubs jaarlijks. 

Wij hebben nu een renteloze lening gekregen van 50.000 euro. Die 

betalen we de komende tien jaar terug. In die jaren krijgen we 5000 

euro subsidie minder per jaar.”

Een van de andere maatregelen die HVCH nam is het besparen op 

de kosten. “Maar dat valt nog niet mee” aldus de penningmeester. 

“Iedereen is begripvol en voornemens mee te denken. Maar als 

uiteindelijk de knoop doorgehakt moet worden en het komt te dichtbij 

dan volgt toch wel enige terughoudendheid. We willen het pure 

voetbal, de kwaliteit van het voetbal en onze (jeugd)opleiding zo min 

mogelijk raken maar op extraatjes moeten we acties blijven inzetten.”  

STEUN

Hij noemt wat voorbeelden. “Vrijwilligersvergoedingen, medische 

verzorging zoals tape, en het inschakelen van vervoer naar 

uitwedstrijden. Daar zitten grenzen aan, en die zijn wat mij betreft nu 

eerder bereikt. Het is vervelend, men is ergens aan gewend geraakt, 

maar het moet.” Het is, zegt Van Aalst, namelijk ook niet de tijd om 

eenvoudig andere inkomstenbronnen aan te boren, om bij bedrijven 

aan de boom te schudden. “Gelukkig mogen we wel met regelmaat een 

beroep doen op gelieerde partijen als de Club van 50, Vriendenkring 

en Stichting Promotie HVCH.” Een les leerde HVCH ook. “De kantine-

inkomsten moeten we voor de lange termijn voorzichtiger inschatten, 

ook om die afhankelijkheid in de toekomst te beperken.”

BEGRIP

Voor dit seizoen is het gat weer voor een groot deel gedekt. Het zuurste 

vindt penningmeester Rob van Aalst de verhoging van de contributie. 

“In januari gaan we weer contributie innen. Dat is de derde run waarvan 

mensen zouden kunnen zeggen: we hebben er niet zoveel voor terug 

gehad. Een paar van die reacties hebben we ook al gehad. We hopen 

dat we onze leden op een gegeven moment weer tegemoet kunnen 

komen. Nu is het daar de tijd niet voor, en we hopen dat ze er begrip 

voor hebben.”

Penningmeester Rob van Aalst: 
“We hebben de kantine-opbrengst voor het 

lopende seizoen begroot op 0 euro. Nul.”
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