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VOORWOORD

Beste leden,

Ik heb het net even nagekeken maar helaas: dit is al weer het derde 

voorwoord namens het bestuur in Corona-tijd. Zeker niet de leukste 

tijd voor de vereniging maar nog minder voor de mensen die direct zijn 

geconfronteerd met deze ziekte, nogmaals alle sterkte.

De vereniging stond niet stil

Terugkijkend op de afgelopen maanden was het ook zeker een tijd 

waarin we niet stil hebben gestaan als vereniging en waarin toch 

behoorlijk wat dingen gewoon zijn doorgegaan. We hebben bijvoorbeeld 

een drukbezochte leidersvergadering gehouden met de seniorenteams. 

Nog wel via Teams, maar dit ging goed en bijna alle teams waren 

aangesloten. Ook in deze vergadering bleek dat als duidelijk is welke 

vrijwilligersfuncties we vacant hebben, dat er dan meestal wel mensen 

zijn die een steentje bij willen dragen. Goed om te zien! 

Daarnaast is er natuurlijk toch nog volop getraind en onderling gevoetbald 

bij de groepen die dat wel mochten. De voetbaltechnische organisatie is 

intensief aan de slag geweest om elk weekend in te vullen én met alle 

voorbereidingen en invulling van komend seizoen. Heel blij zijn we als 

bestuur met de vele positieve reacties van leden in deze lastige tijd ook 

haakt er bijna niemand af en blijft ons ledenaantal mooi stabiel. Samen 

zijn we HVCH: iets om trots op te zijn, zeker in deze tijd!

Voorzichtig weer voetballen...

Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel te zien. We zijn blij dat 

de Regio Cup toch nog door kon gaan, zodat de jeugdteams nog een 

aantal echte wedstrijden konden spelen. Helemaal fijn was het dat de 

EINDELIJK... 
WE MOGEN WEER! 

laatste wedstrijd de supporters 

weer langs de lijn mochten staan. 

Het bracht meteen weer de gezellige 

sfeer terug langs de velden, op het terras 

en in de kantine die we ontzettend gemist hebben. Vanaf deze plek wil 

ik Liesbeth Matulessy enorm bedanken voor haar jarenlange inzet als 

kantinebeheerster. Voor de senioren was het door alle maatregelen een 

zeer mager seizoen. Gelukkig hebben we voor hen eind juni nog een 

gezellig onderling toernooi kunnen organiseren. 

In juni hebben we als bestuur onze laatste Heidag van dit seizoen 

gehouden. We hebben hier onze aandacht gericht op de communicatie 

bij HVCH. We hebben in de middag diverse vrijwilligers vanuit de club 

uitgenodigd die bij de communicatie betrokken zijn. We kijken terug op 

een heel zinvolle dag. 

Hopelijk terug naar het oude...-

In middels staat de vakantie voor de deur. Seizoen 2020-2021, door 

Corona een heel raar seizoen, is ten einde. Ik besluit dan ook om namens 

het bestuur iedereen een fijne vakantie te wensen! We gaan ervan uit dat 

we na de vakantie een heel stuk in het oude terug zijn en weer gewoon 

wedstrijden kunnen voetballen. Want dat doen we toch het liefste!

 

Veel leesplezier!

Laurens Gloudemans

Voorzitter HVCH
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Binnen HVCH gebeurt veel. Wil jij ook weten wat voor soort 

zaken er binnen het bestuur besproken worden? Voortaan 

wordt na iedere bestuursvergadering een update ‘van de 

bestuurstafel’ op de website geplaatst. 

AFSCHEIDSWEDSTRIJD 
VOOR ROBIN VAN ELDIJK

Vrijdag 24 september treedt Robin van Eldijk nog één 

keer aan in het blauw-wit van HVCH 1. In een speciale 

afscheidswedstrijd neemt een gelegenheidsteam van oud-

spelers waar Robin de afgelopen 14 jaar mee gespeeld heeft, 

het op tegen het huidige eerste elftal. Met ingang van het 

nieuwe seizoen sluit de voormalige linksback daar aan als 

assistent-trainer. De afscheidswedstrijd begint om 19.15u en 

duurt twee keer 30 minuten. We rekenen op een (sfeer)vol 

sportpark en een gezellige derde helft!

NIEUWS VOOR BLAUW GRAS?

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. Heb je nieuws 

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

GESLAAGDE NIEUWE TEAMSDAG
De Nieuwe Teamsdag op zaterdag 3 juli was een zeer geslaagde dag. 

Elk team heeft de eerste stap gezet richting het nieuwe seizoen en de 

belangrijkste afspraken gemaakt. Graag willen we alle nieuwe trainers/

leiders vragen zich via de website aan te melden als vrijwilliger bij de 

club. Daarnaast hebben diverse ouders zich gemeld als (mogelijke) 

vrijwilliger bij de club. Daar zijn we ontzettend blij mee. De vereniging 

kan niet draaien zonder vrijwilligers. 

Heb je je nog niet gemeld, maar wil je als vrijwilliger wel wat betekenen 

voor HVCH? Meld je dan via vrijwilligersenorganisatie@hvch.nl of 

joepvonk@hotmail.com. Je hoeft geen verstand van voetbal te hebben 

om van grote waarde te kunnen zijn! Samen zijn we HVCH!

CORINE MAAS-HURKMANS
NIEUWE KANTINEBEHEERSTER

Onze kantinebeheerster Liesbeth Matulessy heeft aan het eind van het 

seizoen haar werkzaamheden beëindigd. We zijn blij te kunnen melden 

dat we Corine Maas-Hurkmans hebben aangesteld als haar opvolgster. 

Ivo van den Hurk zal haar als hoofd kantinecommissie ondersteunen. 

De samenwerking met Bavaria als partner voor de kantine is verlengd.

DE VOETBAL BSO GROEIT

Daar waar in de periode van lockdown enkel en alleen noodopvang 

voor een select groepje kinderen mocht worden verzorgd was de 

groepsleiding enorm blij álle kinderen eind april ein-de-lijk weer terug 

te zien op de BSO. In de tussenliggende fase zijn verschillende (virtuele) 

activiteiten georganiseerd om toch met elkaar verbonden te blijven: 

een 2021 Challenge, Online Bingo en gezamenlijk ontbijt op veilige 

afstand getracht. Bovendien zijn op de BSO zijn de nodige maatregelen 

getroffen om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. 

Ondertussen is het aantal aanmeldingen opgelopen tot meer dan 50, 

hetgeen vraagt om de nodige aanpassingen. Om aan de blijvende 

vraag aan sportieve BSO te voldoen is het team, nadat er een tweede 

groepsruimte in gebruik is genomen, per 1 mei versterkt door Shanna 

van Kessel. Shanna is 23 jaar, woonachtig in Heesch, afgestudeerd als 

sportkundige en speelt daarnaast in HVCH VR4. 

Verder zijn er extra spelmaterialen aangeschaft, is een tweede 

vervoersmiddel in gebruik genomen én heeft – de in Heesch alom 

bekende – Hans Romme zich als extra vervoersvrijwilliger opgeworpen. 

Meer informatie over de BSO is te vinden op www.devoetbalbso.nl 
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KLEDINGSPONSOR 
MACRON TEKENT BIJ

Ron Slaats van Macron Store Deurne en voorzitter Laurens 

Gloudemans hebben hun handtekening gezet onder een 

vernieuwd sponsorcontract tussen HVCH en Macron. De 

lopende samenwerking wordt verlengd voor een langere 

periode. Het Italiaanse kledingmerk kleedt onder meer 

profclubs als Club Brugge, Stoke City, Arminia Bielefeld 

en Sporting Portugal en tekent bij HVCH voor alle 

wedstrijdkleding, trainingskleding, trainingsmaterialen én 

speciale HVCH-merchandise zoals sjaals, mutsen, bidons 

en hoodies. Alle kleding is verkrijgbaar via de webshop 

www.macronstoredeurne.nl (zoeken op club HVCH).

FOTOSHOOT BIJ HVCH

Begin mei was De Braaken het decor van een professionele 

fotoshoot! Anne Leijen, speelster van HVCH vrouwen 

1, maakte daar met een heel team deze prachtige foto’s 

voor haar eigen merk ANLA Sports. ANLA Sports maakt 

voetbalkleding alleen voor vrouwen en meiden. De véél 

te grote, ‘touw-in-de-knoop-van-de-broek’ standaard 

mannen voetbalkleding is verleden tijd! Bovendien ziet de 

kleding van ANLA Sports er ook nog eens heel gaaf uit: 

het kleurenpalet gaat verder dan blauw en rood en de 

uitstraling is net zo belangrijk als het comfort!

Nieuwsgierig naar de nieuwe collectie én al die prachtige 

foto’s? Kijk op: www.anlasports.nl 

EEN-TWEETJE

HVCH18 
STUNT OP DE 
TRANSFER-
MARKT
HVCH18 ontpopt zich de 

laatste maanden als ware 

online influencers. Een 

grote en trouwe schare 

fans volgt de avonturen van 

het team op de voet via 

hun Instagram-kanaal. 

Begin juli maakt het 

officiële account een grote 

stunt wereldkundig: de 

transfervrije Lionel Messi 

maakt de overstap naar het 

blauw-wit van HVCH18. 

Dat gaan we volgen 

komend seizoen! 
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LANGS DE LIJN MET...
Het was misschien wel het meest kenmerkende beeld van de laatste maanden. Door de coronamaatregelen stonden er geen ouders, 

broertjes en zusjes, opa’s en oma’s of andere liefhebbers langs de lijn... Maar steevast verzamelde een plukje trouwe supporters achter 

het hek om tóch nog een glimp van de HVCH’ers op te kunnen vangen. wie waren dat dan? En voor wie kwamen zij?

Marcel Ekkebus

Theo de Haas

Wie is er van jou aan het voetballen?

Marcel: Mijn zoon Jasper.

Theo: Mijn kleinzoon Teun van Nistelrooij.

Patrick: Mijn zoon Jesse, die speelt in de 

selectie JO13-1/2.

Diana: Mijn zoon Thijs van den Hurk, die speelt 

in de selectie JO13-1.

Ga je anders ook altijd kijken?

Marcel: Bijna alle wedstrijden en ook de 

trainingen.

Theo: Altijd, de wedstrijden uit en thuis en 

soms ga ik ook nog naar de training.

Patrick: Ja, als ik tijd heb bezoek ik alle 

wedstrijden. Ik heb echter nog een zoon in de 

JO 9-5 spelen, dus ik moet de tijd wel verdelen.

Diana: Ik probeer zoveel mogelijk te gaan 

kijken. De tijd moet ik echter verdelen,  

want ik heb ook nog een dochter die voetbalt. 

Zijn opa Van Thiel gaat wel altijd kijken.

Wat betekent het voetballen voor jouw 

zoon/kleinzoon?

Marcel: Alles. Hij wil maximaal presteren. Het is 

een sportfanaat die het hoogste wil bereiken.

Theo: Hij is bloedfanatiek en slaat nooit een 

training over. Als hij verliest is hij goed ziek. Hij 

vraagt wel aan opa wat die er van vond en is 

het niet altijd met opa eens.

Patrick: Er is maar een ding en dat is voetbal 

alles is voetbal. En dan kijkt hij ook nog de 

wedstrijden van Ajax.

Diana: Voetbal betekent heel veel voor Thijs. 

Hij is al lid van HVCH van de mini’s. Ik hoef  

hem niet aan te sporen, hij heeft Altijd zin  

om te voetballen.

Op welke positie speelt jouw zoon/kleinzoon?

Marcel: Het liefst linksbuiten, maar hij kan ook 

met rechts uit de voeten.

Theo: Centraal achterin.

Patrick: Op het middenveld.

Diana: Spits.

Hoe belangrijk is dat voetbal  

in deze coronatijd?

Marcel: Heel belangrijk. Dan kan hij zijn energie 

kwijt en kan hij zich blijven door ontwikkelen. 

Niets doen is geen optie.

Theo: Erg belangrijk. Als het niet doorgaat 

dan mist hij dat heel erg. Normaal bij regen en 

hagel is hij gewoon van de partij. 

Patrick: Het is heel belangrijk voor de jongens 

om bezig te zijn. Thuiszitten is niks. Ik hoop dat 

ze toch nog een leuk seizoen gehad hebben.
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LANGS DE LIJN MET...

Diana van Thiel

Patrick Delissen

Diana: De kinderen hebben een moeilijke tijd 

waarin er weinig mocht en waarin ze vrienden 

niet veel zagen. Het sociale aspect van 

voetballen werd toen nog belangrijker.

Heb jij zelf ook gevoetbald?

Marcel: Ja, bij HVCH. In de jeugd heb ik alle 

selecties doorlopen. Daarna heb ik 4 à 5 jaar 

in de seniorenselectie gevoetbald met o.a. 

Marcel Neelen en Rob Hermes.

Theo: Ja, maar ik was niet zo’n ster. Ik heb bij 

CITO gespeeld en daar ook  nog even in de 

selectie in het doel gestaan.

Patrick: Ja, bij Prinses Irene. Daar heb ik 

nog in de A1 gekeept. En daarna ook als 

reservedoelman bij het 1e team.

Diana: Nee, zelf heb ik niet gevoetbald. Ik ben 

niet zo sportief. Dat voetballen van Thijs komt 

meer van zijn opa.

Van wie heeft jouw zoon/kleinzoon qua 

voetbal het meest geleerd?

Marcel: Van Sjef van Bakel. Toen heeft Jasper 

echt een boost gekregen. Ook bij Mark van 

den Hurk en Chris van Nistelrooij zijn er 

stappen gezet.

Theo: Zijn vader voetbalt nog steeds en zijn 

moeder heeft altijd gehandbald. Dus sporten 

zit er wel een beetje in. 

Patrick: Van Sjef van Bakel denk ik. Ook 

bijvoorbeeld goed met links trappen.

Diana: Van opa, die heeft van jongs af aan al 

veel met hem gespeeld. Ook nu blijft opa in 

dat voetbal nog helpen.

Wat was in de coronatijd het lastigste  

voor jouw zoon/kleinzoon?

Marcel: De minimale afspraken met vriendjes. 

En natuurlijk dat de schollen dichtgingen.

Theo: Niet naar school kunnen. En het niet in 

competitieverband kunnen voetballen. 

Patrick: Dat hij niet naar school mocht. Nu 

leren ze weer veel meer.

Diana: Daar heeft Thijs zich best goed 

doorheen geslagen. Veel Playstation spelen 

met vrienden en het thuisonderwijs ging na de 

opstart best wel goed.

Blijft jouw zoon volgend jaar ook voetballen?

Marcel: Zeker.

Theo: Zeker.

Patrick: Hij blijft zeker voetballen in de JO 13-1.

Diana: Ja, natuurlijk.
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SELECTIEBELEID 

DE AANLOOP NAAR
EEN NIEUW SEIZOEN
Emiel de Haan komt maar meteen tot de kern. Dit moet geen 

mopperverhaal worden, al valt het soms niet mee wat hij en de trainers 

allemaal over zich heen krijgen als de indelingen voor het nieuwe seizoen 

bekend gemaakt worden. 

“Maar dat is van alle tijden en alle clubs. Ik heb twee jaar bij Vitesse gewerkt 

en een jaar bij WIllem II. Ook daar denken ouders dat hun zoon er altijd bij 

hoort en altijd moet spelen. Het zou fijn zijn als ouders in staat zijn om met 

open vizier te kijken naar hun kind. En vertrouwen hebben in de mensen die 

de keuzes maken. Want de trainers en ik als hoofd opleidingen hebben er 

geen enkel belang bij een keus te maken die in het nadeel is van een kind.” 

LASTIG SEIZOEN

Het is elk jaar een heikel punt, het selecteren van de elftallen voor het 

nieuwe seizoen. Dit jaar was het lastiger dan anders. “Normaal vullen de 

trainers twee keer per seizoen een evaluatieformulier in, waarop ze per 

speler de ontwikkeling aangeven. Dit jaar is er nauwelijks gespeeld en dan 

vind ik zo’n formulier zinloos. Er is getraind en er zijn onderlinge wedstrijden 

gespeeld, maar de weerstand van een échte tegenstander is toch anders 

dan die van een clubgenoot in een onderlinge wedstrijd.”

Om spelers te beoordelen, moest er dit keer gevaren worden op wat 

wel gezien is. “Dus de techniektrainingen die we gegeven hebben en de 

onderlinge wedstrijden. En de afgelopen twee maanden is er getraind met 

de oude teams en onderling gespeeld met de nieuwe teams. Daardoor 

konden we wel zien welke stappen gemaakt zijn.” 

Het is het tweede seizoen van Emiel de Haan als hoofd opleidingen bij 

HVCH en het tweede seizoen dat door corona niet normaal verlopen 

is. “Vorig jaar was maar een half seizoen, dit jaar maar vijf wedstrijden.”  

Als we dit gesprek hebben, is net bekend geworden dat de Regiocup nog 

gespeeld mag worden. De meeste nieuwe teams zijn op dat moment  

al bekend. “Dat moet, het is bijna zomervakantie.” 

KIND CENTRAAL

Toen De Haan kwam, wist hij al snel wat er gedaan moest worden. “Ik zag 

jongens waarvan ik dacht: hoe komen die in dát elftal?” Er werd her en der 

flink geschoven. De grootste stap die bijvoorbeeld gemaakt werd, was 

een jongen die van de 10-6 naar de 11-1 ging. “Ik heb een plan van aanpak 

gemaakt waarbij het kind centraal staat. Niks moet, alles mag, we kijken wat 

goed is voor de ontwikkeling van een kind. Dat is het uitgangspunt. Want 

om wat voor reden dan ook kan het voor een kind goed zijn om een stap 

te maken, omhoog of omlaag. En ik kijk vooral naar de lange termijn. Op de 

lange termijn willen we een eerste elftal dat voor meer dan de helft bestaat 

uit zelf opgeleide jongens. Een stabiele eersteklasser die misschien een 

keer naar de hoofdklasse kan.” 

GEEN AUTOMATISME

Daarvoor begon De Haan onderaan. “De focus ligt nu op de jeugd tot 

en met onder 13. We brengen de recreatieve teams in balans door in elk 

team goede en wat minder goede spelers in te delen. En we houden de 

ontwikkeling van alle kinderen in de gaten. Voorheen was het bij HVCH vaak 

zo dat selectieteams elk jaar automatisch doorstroomden. Dat doen we niet 

meer. Als een kind uit een lager team zich ontwikkelt, krijgt dat kind ook de 

kans om in de selectie te komen. Doorstromen is geen automatisme meer.” 

Daardoor staat er nu volgens De Haan een stevige basis. “In de onder de 13 

hadden we dit seizoen 90 kinderen. Die hebben we ingedeeld op sterkte, 

in uitgebalanceerde teams, met goede trainers.” Het ideale beeld: “Als deze 

teams nu zes jaar doorstromen, hebben we in de onder 19 ook weer een 

Emiel de Haan, hoofd opleidingen: 
“Het belangrijkste is dat ouders zich realiseren  
dat ze hun kind stimuleren, in welk team het  

ook terecht komt.”
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We kijken naar wat goed is 
voor de ontwikkeling van een kind. 

Dát is het uitgangspunt.
“

”
goede eigen selectie staan. Want in de hogere leeftijdscategorie hebben 

we nu nog wat teveel vriendenteams.” 

Het is niet altijd zo dat de beste kinderen in de hoogste teams komen. 

“Vandaag nog hadden we twee ouders die zeiden dat ze dachten dat 

hun kind daar sociaal emotioneel niet klaar voor was. Dat de druk om te 

presteren te hoog zou worden. Daar luister ik dan natuurlijk naar. Als een 

kind dan nog een jaar wat lager speelt, is volgend jaar misschien wél het 

goede moment om die stap te maken.” 

KNOPEN DOORHAKKEN

Knopen doorhakken over wie waar komt doet De Haan met de hoofdtrainers 

van elke lichting. “En als we ergens niet uitkomen, beslis ik.” Het móet in een 

klein groepje, bleek ook dit jaar maar weer eens. “Met de onder de 8 hadden 

we alle trainers uitgenodigd. Zaten we met 25 man samen. Je kunt raden 

wat er gebeurde, daar kom je niet uit.” 

De basis tot en met onder de 13 staat. Tijd om zich nadrukkelijk met de 

oudere jeugd te bemoeien heeft De Haan nog niet gehad. “Bij 15, 17 en 19 is 

de keus meer aan de trainers. Ik zit daar wat minder bovenop, eerst moet de 

onderbouw stabiel zijn. Daarna kunnen we de komende jaren doorbouwen.”  

OUDERS, TRAINERS EN COÖRDINATOREN

Voor de toekomst is het belangrijk dat HVCH blijft investeren in opleidingen 

en cursussen, zegt De Haan. “Ouders van nieuwe leden moeten de kans 

krijgen opgeleid te worden. We hebben goede trainers nodig. En zijn 

naarstig op zoek naar coördinatoren voor alle leeftijden.”

En dan nog even die ouders. In de lagere teams is best wel wat mogelijk 

als het gaat om vriendjes of buren. “Maar natuurlijk kunnen we niet aan alle 

wensen tegemoet komen. Op school hebben de ouders toch ook geen 

invloed? En vriendjes? Als kinderen twee keer samen getraind hebben, zijn 

het vriendjes. Ach, het is jammer dat ouders er soms zo gespannen inzitten 

terwijl het zo’n leuk spelletje is!” 

SELECTIEBELEID
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In vijfentwintig jaar heb je bij HVCH wel het een en ander gezien, maar wat 

was het leukste team waarin jullie gepeeld hebben?

Jordie (JvB): De E9, daarmee werden we kampioen. Het was ook het team 

waarin Danique van Bakel voetbalde. We hadden daar niet echt vaste 

posities. En dan natuurlijk het team waarin ik nu nog voetbal. 

Jiri (JM): Het team nu bij de senioren. Dat is een echt vriendenteam. In de 

jeugd was het de A2 onder leiding van Jan van Zoggel. Op dat niveau kwam 

er al meteen veel meer bij het voetbal kijken.

Wat was jullie leukste moment bij HVCH?

JvB: Dat zijn een heleboel dingen. De JAKO voetbaldagen, de hele dag op 

het veld. De visdagen waar ik altijd aan meedeed. De fantastische busritten 

naar promotiewedstrijden. De oude kantine. En nu mis ik de brakke 

maandagochtenden. 

JM: Er zijn inderdaad veel mooie momenten. Heel gezellig zijn de 

wildwinterkermissen. Ik herinner me de penaltybokaal met Ronald 

Waterreus. En met het vissen ben ik ook 3 à 4 keer mee geweest. En de 

oude kantine voelde echt veel meer als een bruine kroeg.

De ouders van de pupillen ontvingen in 1996 een brief van Hans Kleijngeld. 

“Uw zoon is ingedeeld in de F8. Zodra daar adequate leiding voor gevonden 

is, dan zal het team opgegeven worden bij de KNVB voor het spelen van 

wedstrijden.” Dat was voor Rudo Romijnders aanleiding om zich bij HVCH te 

melden. Samen met Gerard van Herpen, die al langer meeliep bij de club, 

werd hij leider van het team.

In welk team spelen jullie nu en wat voor team is dat?

JvB: HVCH 13, met o.a. Bertie van den Berg en Pieter Leeijen. Dat is eigenlijk 

al een vast team vanaf de de A-jeugd, maar ook wij hebben al moeten 

verjongen. Door een blessure van de keeper een paar jaar geleden zou ik 

tijdelijk gaan keepen. Ik keep nog steeds en dat is prima.

JM: HVCH 6 met Mark Verhoeven, die is leider. Mark Romme en Jeffrey van 

Uden spelen daarin en Gert Leeijen is eigenlijk met dat team begonnen. Dat 

team bestaat nu zo’n 13 jaar. 75% bestaat uit vrienden van mij.

De F8 kreeg een heel ervaren rot als trainer. Harrie van Griensven, was al 

jaren op de woensdagmiddagen actief. De coördinatie van de F-jes was 

toen trouwens in handen van Ellie de Bie. Ook al iemand die het klappen 

van de zweep bij HVCH kende.

Van wie hebben jullie het meeste geleerd?

JvB: Poeh, dat is moeilijk. Bennie Heesakkers is in elk geval het langste mijn 

trainer geweest. Van Danny Kuijpers heb ik het meeste meegekregen over 

teambuilding. Ik ben echter een linkspoot en dan hoef je niet veel beter 

te zijn. Ik speelde vaak linkshalf of linksvoor en op de positie had ik vaak 

concurrentie van Jiri.

JM: Ik ben inderdaad ook links. Absoluut zeker is dat ik het meeste geleerd 

heb van Sjef van Bakel in de D1.

Wat betekent HVCH voor jullie?

JvB: HVCH is echt een groot deel van mijn leven. Thuis was het ook een 

en al HVCH, zeker toen mijn vader in het bestuur zat en mijn moeder 

kantinebeheerster was. Mijn vrienden zijn ook bijna allemaal vanuit HVCH. 

Hoe vaak hoor je niet “die ken ik van HVCH”?

JM: Op sociaal vlak heel veel. Hier maak je vrienden en doe je veel contacten 

op. Ik ben ook trainer geweest en leider. Niet alleen omdat er behoefte aan 

was, maar ook omdat je dat zelf leuk vindt.

Internet bestond nog niet. Als je wilde weten welke wedstrijd je te wachten 

stond, dan ging je op een van de publicatieborden kijken. Die waren er 

o.a. bij Nol den Bekker, Drukkerij Jordens en natuurlijk HVCH. Of je vroeg 

aan Tonnie de Jong het speelschema en knutselde dan in Excel het 

competitieverloop in elkaar.

VIJFENTWINTIG JAAR 
NA DE F’JES
In het seizoen 1996/1997 meldden negen 
pupillen zich aan voor de F8. In augustus is 
dat precies 25 jaar geleden. Twee van deze 
pupillen zijn nu nog altijd lid. Hoog tijd om 
ze eens aan de tand te voelen. Een Teams-
meeting met Jiri Mulders en Jordie van Buul. 
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TERUG IN DE TIJD

Hoe lang blijven jullie nog lid en voetballen?

JvB: Zeker als de vrienden blijven ga ik lang door. En met een glimlach, 

anders stap ik wel over naar walking voetbal.

JM: Die vraag stel ik me steeds vaker. Mijn knieoperatie is goed gegaan en 

nu ligt het voetbal al anderhalf jaar stil door corona. Dat is gevaarlijk, maar ik 

kan het zeker niet missen.

Jullie zijn beiden al papa. Gaat jullie kroost ook voetballen?

JvB: Ik hoop dat onze kinderen ook gaan voetballen. Dan ontstaat er weer 

een nieuwe fase. Ons mam traint trouwens de mini’s.

JM: Ja daar hoop ik natuurlijk wel een beetje op. misschien moet ik straks 

wel leider worden van onze zoon.

De F8 marcheerde als een machine. In barre weersomstandigheden werd 

tegen FC Uden F5 gevoetbald. De F8 was een maatje te groot en de 

pupillen van de tegenstander stonden huilend op het veld. In de tweede 

helft werd er met 7 tegen 10 tegenstanders gespeeld en maakte FC Uden 

ook een doelpunt. Dat werd gevierd als een overwinning. 

De hele kantine blauw, 
dat kun je je nu 

niet meer voorstellen“ ”

Gaan jullie ook nog eens in het HVCH-bestuur, net als jullie vaders?

JvB: Ikke niet. Daar ben ik niet de persoon voor. Ik zie me niet echt als 

bestuurder.

JM: Weet ik niet. In elk geval geen wedstrijdsecretaris. Maar wie weet in een 

andere functie, dat sluit ik niet uit. Dat ligt ook aan of ik nog een tijdje kan 

blijven voetballen.

Willen jullie nog iets kwijt?

JvB: Wanneer heb ik er ’s maandags ’s morgens weer last van dat ik in de 

kantine ben geweest?

JM: Wanneer kan ik mijn geld weer kwijt in de kantine?

Frans van Zeeland deelde de F8 voor de zaalvoetbalcompetitie in 

de winterstop veel hoger in. Dat was aanpoten. Ook in de tweede 

seizoenshelft was het team hoger ingedeeld, maar eindigde toch 

bovenaan. Kampioenschappen werden toen niet gevierd voor de F-jes. Van 

de elf wedstrijden er negen winnen, één gelijk en één verliezen, met een 

doelsaldo van 58 voor en 16 tegen. Mooie cijfers.

Hoe vaak hoor je niet: 
‘die ken ik van HVCH!’“ ”
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DE PURE VREUGDE 
VAN VROUWEN 1

Vreugde om weer eens gezellig bij te buurten 

én om eindelijk weer eens met zijn allen 

op het veld te staan. Al staat er niets op het 

spel deze zondagochtend, toch zit de sfeer 

bij het team er direct goed in. Zelfs het feit 

dat er nog steeds geen derde helft en een 

seizoensafsluiting in Mallorca in zit mag de 

pret niet drukken. Een veld, bal en elkaar, 

meer hebben ze niet nodig.

Kim van der Linden – Verdedigende 

middenvelder: speelt al 12 jaar bij Vrouwen 1 en 

is multifunctioneel inzetbaar. Moet het vooral 

hebben van goed positie kiezen zodat ze zo 

min mogelijk meters hoeft te maken. Ze sluit 

trainingen graag af met een kreet (“WOESCH”)

Els Kolff – Aanvaller: Traint inmiddels 

alweer een jaar mee maar heeft nog weinig 

minuten kunnen spelen. Wordt door haar 

medespeelsters ook liefkozend ‘Bambi’ 

genoemd. Ze is supersnel en laat het lijken alsof 

haar tegenstanders stil staan. Ze wordt buiten 

het veld door haar medespeelsters geroemd 

om haar modebewustheid. 

Emma van Hoek – Middenvelder: inzet, strijd 

en nergens bang voor. Deze eigenschappen 

brachten haar vorig jaar definitief bij de selectie. 

De technische staf van Vrouwen 1 zag direct 

dat ze die killersmentaliteit zochten om het 

middenveld te versterken. Dat ze nogal een 

spring in het veld en een flapuit is nemen zij dan 

ook graag op de koop toe.

Bente van de Leijgraaf – Aanvallende 

middenvelder: de ene zus. Heeft een haat-

liefdeverhouding met de andere zus. Ging 

niet naar Amerika omdat ze de gezelligheid 

bij Vrouwen 1 niet kon missen. Volgens haar 

teamgenoten is ze liever lui dan moe. Maar op 

het veld een onmisbare kracht. Haar wekelijkse 

ontbijt in de kantine kan hierbij ook niet 

ontbreken. 

Mira van de Leijgraaf – Linksback: de andere 

zus. Heeft een haat-liefdeverhouding met de 

ene zus. Werd door diverse media al tot ‘de 

mummy’ gebombardeerd omdat haar oren 

iedere wedstrijd compleet afgetaped zijn. Ze is, 

soms met sieraden en al, bij iedere corner bij 

de eerste paal te vinden. Brengt in het veld net 

dat extra beetje gif wat ieder team nodig heeft.  

Danique van Venrooij – Keepster: houdt als 

trouwe doelvrouw regelmatig haar team op 

de been door uitstekende reddingen. Vooral 

in 1-op-1-situaties weet ze het hoofd koel te 

houden en is ze ijzersterk. De media roemen 

haar nuchtere mentaliteit. Geen gezeik 

maar gewoon voetballen, dat is ook wat de 

technische staf graag van haar wil zien.

Rowy van Pinxteren – Middenvelder: versleet 

enkele jaren terug 3! vrouwenteams bij HVCH. 

Volgens de meeste voetballers draait voetbal 

maar om 1 ding: wedstrijden winnen. Maar er zijn 

ook spelers die meer genieten van het bezig 

zijn met een bal en steeds jezelf verbeteren. 

Laat je haar kiezen tussen wedstrijd of training 

dan zal ze altijd “training” zeggen. Er is immers 

toch niets mooier dan een uitstekende techniek 

verder te kunnen perfectioneren.

Shedi van Buul – Middenvelder: Haren strak 

naar achter en 90 minuten gas geven, dat zijn 

haar opmerkelijkste kenmerken. Zet altijd door 

en doet alles voor het team om belangrijk te 

zien. Ze heeft bovendien het record ‘vallen op 

de training’ al jaren op haar naam staan. 

Lynn van Grinsven – Aanvaller: bij de mannen 

heb je Haaland als beest-spits, bij de vrouwen 

heb je Van Grinsven. Scoort er vanuit allerlei 

hoeken en standen vrolijk op los en is hiermee 

ook de huidige topscorer van het team. Verricht 

daarnaast wekelijks een goede daad door de 

conditie van de verzorgers op peil te houden. 

Die hebben de handen vol aan haar.

Itske Bijvelds – Rechtsback: Een van de 

nieuwste aanwinsten van het team. Kwam voor 

een recordbedrag over van Festilent om furore 

te maken bij HVCH. ‘Frits’ laat zich niet gek 

maken en is zowel op als buiten het veld altijd 

in voor een geintje. Haar motto (alles kan kapot) 

is van essentieel belang op het veld.

Tara Dominikus – Centrale verdediger: Is ook 

een nieuwe aanwinst van Vrouwen 1. Bijnamen 

zijn eindeloos en spreken voor zich. ’Blok’ en 

‘Iron man’ zeggen waarschijnlijk het meest over 

haar kwaliteiten als verdediger. Ondersteunt 

daarnaast de verzorger zo nu en dan met de 

wedstrijdvoorbereiding.  

Xiomara van der Lee – van Helvoirt - 

Centrale verdediger: Onderdeel van het sterke 

verdedigingsblok. Is altijd positief behalve over 

haar genomen penalties. Haar medespeelsters 

zijn vooral positief over haar trouwfeest. Vindt 

het vooral jammer dat er geen veldverwarming 

onder de velden ligt. Die had dan zelfs bij 35 

graden in de zomer nog wel aan gemogen. 

Om toch geen bevroren voeten te krijgen in de 

winter speelt ze met warmtezooltjes. Minuutje 

in de magnetron en spelen maar.

Marouschka (Marous) van Munster – Centrale 

verdediger: a-typische centrale verdediger 

(heeft het nooit koud). Tevens onderdeel van 

het sterke verdedigingsblok. Pakt ballen af alsof 

het niets is en geen tegenstander krijgt haar 

van de bal af. Kan eindelijk weer spelen na een 

vervelende bovenbeenblessure. 

Elise Veld – Verdediger: Verhuisde onlangs en 

legt meermaals de barre tocht van Den Bosch 

naar Heesch af om toch maar bij het team te 

kunnen zijn. Gaat helaas het team verlaten. Het 

team zal deze positieve doorzetter missen als 

slot op de deur in de defensie.

Anne Leijen – Middenvelder: niemand weet 

meer hoe lang het geleden is dat ze haar 

debuut maakte bij Vrouwen 1. Is aanvoerder en 

zowel in als buiten het veld een verlengstuk van 

de trainer. Een conditie als een paard en loopt 

als voorbereiding op de wedstrijd eerst een 

halve marathon. Gewoon omdat het kan. 

Ruviënne Crutsen – Rellum – Aanvaller: De 

smaakmaker van het team. Wordt door veel 

speelsters ook wel als ‘Mama’ van het team 

gezien. Gooit tijdens wedstrijden graag haar 

heupen in de strijd. Haar belangrijkste wapen 

is echter haar snelheid. Is ze de tegenstander 

voorbij dan ziet die haar niet meer terug. 

Daantje van Wordragen – Aanvaller: ieder 

team heeft ze, spelers die niet opvallen maar 

superbelangrijk zijn. Heeft in de afgelopen tijd 

grote stappen gemaakt en begint steeds meer 

haar plek te vinden tussen de rest van het team. 

Volgens de technische staf zit er dan ook nog 

veel rek in haar kwaliteiten op het veld.

Maud Verstegen – Keepster: traint al 2 

seizoenen mee met Vrouwen 1 en wordt gezien 

als natuurlijke opvolger van Van Venrooij. Heeft 

katachtige reflexen en pakt ballen waar je u 

tegen zegt. Volgens insiders maakt ze echter 

wel eigenaardige geluiden wanneer ze ballen 

uit de hoek van het doel duikt. 
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Ook de mannen van Vrouwen 1 mogen niet 

onbreken. 

Martin Paijmans – Betrokken bezorgde 

verzorger: zorgt voor de nodige technische 

overleggen binnen de technische staf. Vaak 

met een kop koffie voor de wedstrijd of tijdens 

de training. Is altijd goed voorbereid en zorgt 

ook dat alle speelsters goed voorbereid het 

veld op gaan.

Cor Perlee – Trainer/Coach: flapuit zoals een 

echte Amsterdammer betaamt. Hoewel hij zich 

nog wel eens verspreekt met ‘de andere club’ 

is hij nu toch echt HVCH’er. Zijn blauwe haar 

en HVCH-tenue maken het plaatje compleet. 

Is via zijn social media het voornaamste 

communicatiekanaal van Vrouwen 1.

Jos van Helvoirt – Leider:  naast leider vooral 

ook vader en trouwe supporter van Xiomara. Is 

bij het team ook bekend van allerlei activiteiten 

binnen de club. Zorgt dat alles tot in de puntjes 

verzorgd wordt voor het team en is hierdoor 

een onmisbare schakel voor zowel spelers als 

de rest van de technische staf.

Eduard (Eef) van der Biezen - Verzorger: al 

sinds jaar en dag verzorger bij het team. Zeg 

je Vrouwen 1 dan zeg je Eef en andersom. Is 

iedere wedstrijd met waterzak en tape bij de 

club te vinden. Hij is helemaal op zijn plek bij 

het team en mist de wedstrijden op zondag zo 

erg dat hij tegenwoordig maar huizen aan het 

verbouwen is. Plakt nu, in plaats van enkels, 

vooral buizen en plinten (bedankt Eef!).

Gert Jan Bijvelds – Grensrechter: n-aast 

grensrechter vooral vader en fan van Itske. 

Er zijn 3 kernwoorden voor een echte 

vlaggenist: wedstrijd, vlag, zijlijn. De echt 

goede grensrechters beschikken echter over 

een vierde eigenschap: eerlijkheid. Deze 

eigenschap heeft hij ook waardoor hij door 

zowel mede- als tegenstanders tot één van 

de beste grensrechters van de omgeving 

gerekend wordt.
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We gaan terug naar 1994. Bijna alle 25.000 
stoeltjes in het stadion zijn bezet. Het is dan 
ook niet zomaar een wedstrijd maar dé  
kampioenswedstrijd. De spanning is voelbaar: 
zou het ze gaan lukken? Negentig minuten later 
klinkt een luid gejuich op. We zijn kampioen!

Nee, deze kampioenswedstrijd vond niet plaats in de Arena of de Kuip. 

Ook niet op Old Trafford of in het Camp Nou stadion. Het gaat hier om 

de kampioenswedstrijd van Al-Hurriya SC Aleppo die zich bijna 4.000 

kilometer van hier voltrok: in Syrië. Het zou zomaar kunnen dat Ateiah Al 

Eido erbij was, want hij ging destijds bijna wekelijks naar het stadion om 

‘zijn club’ aan te moedigen.

GEVLUCHT UIT SYRIË

Nu zit Ateiah (40) hier in Heesch op de bank. In juli 2015 vluchtte hij naar 

Nederland als gevolg van het oorlogsgeweld in Syrië. Een jaar later 

volgden zijn vrouw Soeriah en hun kinderen Moneer, Messi en Julia. De 

liefde voor het voetbal namen Ateiah en zijn zoons mee naar Nederland. 

Inmiddels zijn ze alle drie lid van HVCH. Ateiah versterkt HVCH 13, Moneer 

voetbalt in JO15-4 en Messi is onderdeel van JO11-1. Alle drie spelen ze in 

de voorhoede.

Het amateurvoetbal in Syrië en Nederland zijn niet met elkaar te 

vergelijken vertelt Ateiah. Hoewel Syrië een nationale voetbalbond heeft 

en officiële competities op profniveau is er op het amateurniveau niets 

geregeld. Althans, niets officieels. Iedere stad en ieder dorp heeft een 

eigen voetbalclub maar die bestaan alleen op papier. Wel bestaan er 

allerlei zelfgevormde voetbalteams die onderling heuse competities 

regelen.Het veld wordt afgebakend met stenen, kleedkamers zijn er niet. 

De lol is er niet minder om. Hoewel, het moest wel buiten het zicht van de 

Syrische geheime dienst gebeuren. Die was bang dat de voetballers de 

wedstrijd gebruikten als een soort vergadering tegen het regime. Waar je 

in Nederland kans hebt om gescout te worden door een profclub, moet je 

in Syrië de juiste connecties hebben om bij een topclub te mogen spelen. 

VERSCHIL

Gevraagd naar het grootste verschil met voetbal in Nederland geeft Ateiah 

dan ook aan dat alles hier zo goed georganiseerd is. Hij heeft het dan niet 

alleen over de competitie indelingen maar ook de plaatselijke verenigingen 

en hun vrijwilligers, velden en materialen.

Ateiah is begonnen als trainend lid bij HVCH. Na een tijdje werd hem 

gevraagd of hij het leuk zou vinden om de wedstrijden ook mee te spelen. 

De eerste wedstrijd moest hij enorm wennen. Het veld was veel groter dan 

hij gewend was en ook het positiespel was nieuw voor hem. Maar al snel 

viel het kwartje en nu pikt hij regelmatig een doelpunt mee.

SPORTIEVE FAMILIE

Met vooroordelen hebben Ateiah, Moneer en Messi gelukkig niet te maken 

gehad. Ze voelden zich meteen welkom bij HVCH en hun teams. Hebben 

ze dan helemaal geen tips voor HVCH? Moneer weet er desgevraagd toch 

wel eentje: grotere bekers! Om dan serieus aan te geven dat hij het leuk 

zou vinden als er een FIFA toernooi voor jeugdleden wordt georganiseerd. 

Waar Moneer droomt van een carrière bij Ajax stopt Messi na dit seizoen 

met voetballen. Hij wil wel eens een andere sport uitproberen. Welke 

precies, daar denkt hij nog over na. Eerder zaten Moneer en Messi op judo. 

Met succes, getuige het aantal bekers in de kast in de woonkamer. Moeder 

Soeriah hockeyt en zusje Julia zit op turnen. Een sportieve familie dus.Over 

wat hun favoriete club en speler is zijn de heren eensgezind: FC Barcelona 

en Lionel Messi! Messi junior is zelfs vernoemd naar de favoriete voetballer 

van pa. Binnen Nederland is Ajax hun favoriet. 

Ter afsluiting van het interview wil Ateiah nog even kwijt dat hij dankbaar is 

dat ze de mogelijkheid hebben om bij HVCH te voetballen, bij een club die 

goed georganiseerd is door de inzet van vele vrijwilligers. 

ONBEGRENSDE 
LIEFDE VOOR  
VOETBAL
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INTERVIEW



Energiezuinig en
duurzaam wonen 
Verduurzaam je huis in 3 stappen.

Start op Rabobank.nl/duurzaamwonen
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EN DAN DIT NOG...

KIEKEBOE...

HERKENT U DIT ELFTAL?

Hoe lang bij HVCH?  Een jaar of 6

Te zien bij? De jeugd

Hoe lang bij HVCH?  Een jaar of 53

Te zien bij? Het wedstrijdsecretariaat

Hoe lang bij HVCH?  Een jaar of 20

Te zien bij? Het wedstrijdsecretariaat

Hoe lang bij HVCH?  Een jaar of 19

Te zien bij? De senioren

Hoe lang bij HVCH?  Een jaar of 20

Te zien bij? De jeugd en senioren

Hoe lang bij HVCH?  Een jaar of 27

Te zien bij? De senioren

Hoe lang bij HVCH?  Een jaar of 22

Te zien bij? De senioren

Hoe lang bij HVCH?  Heel lang

Te zien bij? De hoofdleiders

Hoe lang bij HVCH?  Een jaar of 42

Te zien bij? G-Team

Hoe lang bij HVCH?  Een jaar of 15

Te zien bij? De senioren en Club van 50

Hoe lang bij HVCH?  Een jaar of 14

Te zien bij? De jeugd



Heb je een 
blessure of andere 

klachten?

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



Deco Zonwering
Nieuwstraat 19a
5384 TC Heesch

T 0412 - 480 490
www.decozonwering.nl

Rolluiken, 
raambekleding 

en overkappingen 
op maat gemaakt!

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

c.v. installatie • loodgieterswerk • luchtbehandeling
• las- & fitwerkzaamheden
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SKILLS
Met zijn voetbaltricks verzamelde hij inmiddels al zo’n 
5000 volgers op Instagram. Wesley Strik a.k.a. @wesleytr1ck 
legt voor Blauw Gras een vette voetbaltruc uit. 
Deze keer: 

Bounce  
  and Jumpin Bounce  
  and Jumpin 

180180180180

Stap 5. Maak nu een akka 3000 door de 

bal eerst lichtjes op de buitenkant van je 

bovenbeen te laten vallen, tik vervolgens 

de bal met je voet de andere kant op.

Stap 4. Draai je lichaam met je kont richting de bal, en 

laat de bal vallen op de buitenkant van je voet waardoor 

deze achter je rug terecht komt. Tijdens deze beweging 

stap je dus over: eerst staat je linkerbeen op de grond en 

in de draai verwissel je naar je rechtervoet op de grond 

(Dit kan ook in een springende beweging om de trick wat 

explosiever over te laten komen)

Stap 2. Tik de bal voor je lichaam 

omhoog (tot ongeveer borsthoogte)

Stap 1.  

Wip de bal op

Stap 3. Laat de bal op je rechter 

bovenbeen/knie vallen en vervolgens 

op je linker bovenbeen/knie.  

(Als in hooghouden met je knieën)



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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Aron
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:

van Oort
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Naam

Leeftijd

Team (2020/2021)

Favoriete team

Favoriete speler

Joris Leijten

49 jaar

HVCH 17

PSV en Nederland

Lionel Messi

Nikki Leijten

12 jaar

HVCH MO13-1

PSV

Lieke Martens

“Pa-hap”, zegt Nikki, als Joris grapt dat straks iedereen haar 

handtekening wil als ze in Blauw Gras heeft gestaan. Waar Joris 

meteen honderduit vertelt, is Nikki wat bedachtzamer als ze 

antwoord geeft op de vragen. 

Is het de bravoure van een spits tegenover de bescheidenheid van 

een verdediger? Vader en dochter zijn namelijk beiden gek op voetbal 

maar staan op verschillende posities op het veld. Joris is een echte 

spits, sterk aan de bal en een neusje voor de goal. Maar verdedigen, 

dat kan hij naar eigen zeggen niet zo goed. Laat dat nou net wél tot de 

kwaliteiten van linkspoot Nikki horen, die daarom meestal linksback 

of -half speelt. Koppen is nog wel een verbeterpunt zegt ze. Waar ze 

dan wel goed in is, dat vindt ze moeilijk om te zeggen. Vader Joris 

weet het wel: Nikki heeft een goed spelinzicht en is rustig aan de bal. 

MOOISTE GOAL ALLERTIJDEN

Hij kan het weten want hij is leider van de MO13-1 en ziet haar dus 

wekelijks voetballen. Andersom is de support minder. Dochter Nikki 

is alleen bij de kampioenswedstrijden van haar vader wezen kijken. 

En het is alweer even geleden dat hij kampioen werd. Ze heeft dan 

wel zijn mooiste goal allertijden gezien want die maakte Joris tijdens 

een kampioenswedstrijd, die met HVCH 4 tegen Blauw Geel. Nikki 

maakte recent een mooie goal toen ze vanaf de middellijn scoorde. 

Beiden zijn niet te beroerd om ook hun meest gênante moment 

tijdens een voetbalwedstrijd te delen. Nikki heeft het over het scoren 

van een eigen doelpunt en laat even in het midden of dit vaker dan 

één keer is voorgekomen. Joris’ anekdote is van een andere orde: hij 

moest tijdens een vriendschappelijke wedstrijd met HVCH 1 eens zó 

nodig naar de wc dat hij daarvoor gewisseld moest worden. 

Over de vraag ‘wat vind je leuk aan de ander’, moet Nikki even 

nadenken... “Papa helpt mij goed en hij is aardig en leuk enzo.” 

Joris weet het meteen, hij vindt het leuk om samen te voetballen met 

Nikki, die hij een leuke, spontane meid vindt.

ZO VADER,
ZO DOCHTER

ZO VADER, ZO DOCHTER
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  In gesprek met...
 JEROEN 
         VERSTEGEN

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 

...over domein
facilitaire zaken.

ONZE VERENIGING

Ik loop hier al 44 jaar rond, 
maar nu ik in het bestuur zit kom ik 

nog steeds nieuwe dingen tegen.“
”
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Hij is, en dat is zacht uitgedrukt, een bezige bij. Een nieuwe baan met 

bijbehorende studie, een nieuw huis dat van top tot teen grotendeels 

door hem zelf verbouwd wordt, en o ja, de tuin moet ook nog aangepakt 

worden. Hoofdtrainer van de JO8, leider van de JO8-1, vader, echtgenoot, 

en af en toe zelf nog willen sporten. En toen kwam ook de uitdaging bij 

HVCH om Harold van Munster op te volgen als bestuurslid facilitaire zaken. 

“Dat sprak me heel erg aan, maar ik heb wel gezegd dat ik het op een laag 

pitje zou doen tot ik mijn studie afgerond had.”

Het papiertje is inmiddels binnen en ondanks dat de verbouwing thuis nog 

niet afgerond is, komt er nu meer tijd voor HVCH. Thuis aan de eettafel zit 

Jeroen Verstegen (50) gebogen over een stapeltje sheets. “Kijk maar eens, 

dit heb ik onlangs gepresenteerd aan de rest van het bestuur. Ambities voor 

de korte en lange termijn. Mag je best lezen, is niets geheim aan.” Ook niet 

dat wat daar in heel kleine lettertjes staat, tweede kunstgrasveld? “Oke, dat 

staat er niet voor niets in heel kleine letters. Maar een wens is het wel, voor 

de hele lange termijn., waarbij we natuurlijk ook de gemeente nog zover 

moeten krijgen.”

ÉÉN VOOR ÉÉN

Eerst maar eens de dingen aanpakken die sneller te realiseren zijn. Eén 

voor één, net als met de verbouwing thuis. “Laatst liep ik met mijn vrouw 

‘s avonds een rondje, zag ik dat bij HVCH nog een televisie aan was, terwijl 

er niemand op de club was. Dat doe je thuis toch ook niet?” Hij wil maar 

zeggen: zonde van het geld. “Er valt nog wel wat te besparen. We hebben 

al energiezuinige verlichting en bewegingssensoren. Maar alle dagen en 

avonden de verwarming vol open, ook als er niemand is? De luchtkoeling 

aan als de deuren van de kantine open staan? Dat soort zaken, daar gaan 

we snel naar kijken.”

Facilitaire zaken. Wie naar de lijst van Jeroen kijkt, begint het bijna te 

duizelen. Er zijn heel wat zaken die onder dit domein vallen. “Gelukkig hoef 

ik het niet alleen te doen, er zijn heel veel goede vrijwilligers bij de club, 

zoals Gerrit van Lith en Jos van Helvoirt die me daarbij helpen.” 

“INVESTEREN IN DE 
JEUGD BEGINT MET 
GOEDE SPULLEN”

“Gelukkig hoef ik het niet 
alleen te doen, er zijn heel veel 
goede vrijwilligers bij de club.”

Het verzoek van HVCH sprak hem meteen aan. “Ik heb een elektrotechnische 

achtergrond en werk als projectmanager bij Nelissen ingenieursbureau. 

Ik heb dus affiniteit met gebouwen en installaties. Daarnaast ben ik als 

vrijwilliger van begin tot eind betrokken geweest bij de bouw van ons 

nieuwe complex. Ik weet dus wel hoe het gebouw in elkaar zit. En ik hou me 

graag met beleid bezig en zet graag de koers uit, dus de bestuursfunctie 

past wel bij me.”

KANTINE

Een van de eerste dingen die snel geregeld moest worden, was het 

aanstellen van een nieuwe beheerster voor de kantine nadat Liesbeth 

Matulessy aangaf te stoppen. “Onze kantine is zo ongeveer de best 

lopende kroeg van Heesch”, zegt Jeroen. “Dat is dus niet iets dat je er 

zomaar even bijdoet. Daar ben je nogal wat uren in de week zoet mee.” En 

dan heeft hij het alleen nog maar over zaken als zorgen dat er voldoende 

barpersoneel is, beheren van de kassa, zorgen voor schone glazen. “Naast 

de kantinebeheerster, hebben we nu ook een coördinator voor de kantine. 

Dat is Ivo van den Hurk. Hij ondersteunt de kantinebeheerster, bijvoorbeeld 

door mee te kijken naar de logistiek in de kantine en mee te denken over 

contracten die we afsluiten met leveranciers. Want reken maar dat de 

bierbrouwer met plezier naar HVCH komt.”

INVESTEREN IN MATERIAAL

Naast de kantine, vallen ook de velden onder facilitaire zaken. “Maar daar 

verdient Eddie van der Stappen alle credits voor. Het is van belang dat 

het gras er fatsoenlijk bij ligt, dat de robotmaaiers tijdens de training niet 

rondrijden en in netten verstrikt raken.” In materiaal gaat HVCH de komende 
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jaren investeren, als het aan Jeroen Verstegen ligt. “We werken nu met 

VTON, een app waarmee alle trainers dezelfde trainingsvormen geven, 

waardoor de hele jeugd zich op dezelfde manier kan ontwikkelen. Maar dan 

is het wel belangrijk dat er bijvoorbeeld voldoende goaltjes zijn. Niet dat net 

voor de neus van een trainer een goatje weggehaald wordt waardoor de 

oefening niet gedaan kan worden. Ik hoop dat de rest van het bestuur ook 

vindt dat het op de begroting moet. Investeren in jeugd begint met goede 

spullen.”

Ook iets om snel aan te pakken: contracten voor het onderhoud van het 

complex. “Toen we het gebouwd hadden, was het mooi en nieuw. Nu 

moeten we het mooi houden, door het goed te onderhouden. Schilderen, 

schoonmaken, repareren wat kapot is. Maar ook het beregenen van de 

velden en het onderhouden van het groen. Daar gaan we allemaal afspraken 

met externen over maken, als we de kennis en kunde niet zelf in huis 

hebben.” En dan heeft hij ICT nog niet eens genoemd, waar Arno Delissen 

hem bij ondersteunt. “De kassasystemen, het verstrekken van mailadressen 

aan buitenstaanders en digitalisering van ons archief. Want we hebben nu 

nog papieren archieven. Die ga ik toch maar een keer scannen.”

NOG ALTIJD VERRAST

Genoeg te doen dus. 44 jaar loopt Jeroen Verstegen al rond bij HVCH. Tot 

zijn heup een paar jaar geleden moeilijk begon te doen voetbalde hij zelf. 

Een nieuwe heup zorgt ervoor dat hij weer kan hardlopen en training kan 

geven aan de jeugd. Zelf scoren wil hij nu vooral aan de bestuurstafel. “Om 

ervoor te zorgen we allemaal trots kunnen zijn op HVCH. De club die hij al 

zo lang zo lief heeft, maar waar hij na al die jaren nog altijd verrast wordt. 

“Dan denk je dat je alles wel weet, maar ik kom nu ik in het bestuur zit nog 

steeds nieuwe dingen tegen. Dat we een clubje hadden die Blauw Gras 

maakt bijvoorbeeld, dat wist ik niet.” 



Scoren doe je samen!

 KLEI EXPLOITATIE

  NATUURONTWIKKELING 

    INFRA 



AFVAL 
ZIT VOL 
KANSEN

vanmunster.com

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


