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VOORWOORD

Beste HVCH’ers,

Wat een seizoen. Deze kop stond groot op een vorige cover van Blauw 

Gras, als verwijzing naar de bijzondere omstandigheden vanwege corona. 

Je zou het bijna al weer vergeten zijn, maar ook dit seizoen hebben we 

te kampen gehad met onderbrekingen. Gelukkig was dat van kortere 

duur en hebben we ‘gewoon’ een volledig seizoen op de velden kunnen 

voltooien, met ook veel publiek langs de lijn en regelmatig een bomvolle 

kantine. We weten inmiddels dat dat niet vanzelfsprekend is, dus laten we 

er ook extra van genieten. Samen zijn we HVCH!

Wat een seizoen. Deze kop staat ook boven dit voorwoord, want om veel 

redenen is dit seizoen er eentje voor in de geschiedenisboeken van onze 

vereniging. Een dikverdiend kampioenschap van ons eerste elftal brengt 

HVCH naar de hoofdklasse, voor het eerst in ons 90 jarig bestaan. De 

titel werd uitbundig gevierd, het hele sportpark kleurde blauw-wit en de 

nieuwe sjaals waren binnen no-time uitverkocht. Een collectors item! Ik 

vond het geweldig om te zien dat ook het kampioenschap van het G-team 

met net zoveel enthousiasme werd gevierd. Prachtig!

Wat een seizoen. Want we laten als vereniging ook zien hoe flexibel we 

zijn. Nog nooit hadden we zoveel jeugdleiders en jeugdtrainers en ook 

WAT EEN 
SEIZOEN...

de rollen van coördinatoren zijn allemaal ingevuld. Er zijn allerlei nieuwe 

initiatieven ontstaan, van de mini’s tot de sfeervolle aankleding van de 

kantine. Er is een werkgroep bezig met Sportlink en er wordt samen met 

SPH gekeken naar de sponsoring. Het toont aan dat HVCH op allerlei 

vlakken springlevend is. Bovendien kijken we ook buiten onze vereniging, 

onder meer in samenwerking met de gemeente en de hockeyclub.  

 

Maar tóch zijn er ook zaken die me enigszins zorgen baren. Het 

invullen van al die vrijwilligersrollen gaat niet vanzelf. Ik weet dat we 

op dit moment nog op zoek zijn naar mensen op belangrijke posten 

zoals secretaris, wedstrijdsecretarieaat jeugd, communicatie of bij de 

maandagmorgenploeg. Ik hoop van harte dat als er mensen zijn die dit 

lezen ze eens na willen denken om een van deze posities in te vullen. 

Wat een seizoen. We vieren als vereniging 50 jaar vrouwenvoetbal en ons 

90 jarig bestaan. Op elke cover van Blauw Gras lees je onderin: ‘Sportiviteit 

en plezier sinds 1932’. Dat is in 90 jaar niet veranderd en daar mogen we 

met z’n allen enorm trots op zijn. Op naar de 100! Veel leesplezier!

Laurens Gloudemans

Voorzitter HVCH

JUBILEUMACTIVITEITEN 
90 JAAR HVCH EN 50 JAAR VROUWENVOETBAL

De jubileumcommissie heeft voor dit bijzondere voetbaljaar 2022 een mooi programma met 

jubileumactiviteiten samengesteld voor de héle vereniging, met nog op de agenda: 

• Vrijdag 10 juni Feest jeugd t/m 13 in 2 groepen

• Zaterdag 11 juni KNVB voetbalfestival voor jeugd t/m 13

• Zaterdag 18 juni Reünie 50 jaar vrouwen

• Zaterdag 10 september Feestavond voor alle senioren

• September FIFA toernooi en pub kwis

Meer informatie via www.hvch.nl 

1932-2022
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MELD JE AAN VOOR DE KNVB 
CURSUS PUPILLENTRAINER

HVCH biedt dit najaar opnieuw een cursus voor pupillentrainers 

aan. Onder leiding van een KNVB-docent leer je in zes avonden 

de beginselen van de begeleiding van jonge pupillen. De 

avonden staan gepland op maandag of vrijdag van 18.00u 

tot 21.00u in Heesch. In oktober 2020 ontvingen tien ouders 

van HVCH hun KNVB-diploma Pupillentrainer, zij zijn stuk 

voor stuk actief bij een jeugdteam. Ongeacht of je een 

voetbalachtergrond hebt of juist helemaal niet: de cursus is een 

prachtig hulpmiddel om als pupillentrainer aan de slag te gaan!

We hebben al verschillende aanmeldingen ontvangen, maar 

er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Heb je interesse? 

Neem dan contact op met Hoofd Opleidingen Emiel de Haan: 

06 527 300 50.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Het bestuur kijkt trots terug op een groots kampioensfeest én is blij dat 

we, naast de kampioenschappen van HVCH 1, HVCH 4 en ons G-team, 

aan het slot van het seizoen nog meer kampioenen verwachten.

Maar we moeten ook al weer vooruit kijken naar het nieuwe seizoen.

Tijdens de bestuursvergadering van half mei heeft de penningmeester het 

bestuur een inkijk gegeven in de voorlopige financiële uitkomsten van 2021-

2022 in combinatie met de (deel)begroting 2022-2023.

Sportlink

Zoals al een aantal keren eerder, hebben we deze vergadering gasten 

uitgenodigd: Emmy Friesen en Jan Paul Kortas. Zij zijn lid van de 

werkgroep Sportlink. Sportlink is een programma dat voetbalclubs helpt 

bij de ledenadministratie, financiële administratie en de planning van de 

wedstrijden. Het is een heel uitgebreid programma, waar voor de club nog 

veel meer uit te halen is. Het bestuur heeft hierbij ondersteuning gevraagd 

van vrijwilligers. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers uit diverse geledingen 

van de club. 

Onder ander alle vrijwilligers staan vermeld in Sportlink. Helaas merken we 

dat vrijwilligers zich regelmatig niet afmelden als ze stoppen met hun taak. 

Het is van belang dat dit bestand opgeschoond wordt. Hier gaan een aantal 

leden van de werkgroep mee aan de slag. Vandaaruit willen we een goed 

beeld vormen van wat voor vacatures er zijn binnen de club.

Oproep: wie pakt het wedstrijdsecretariaat bij de jeugd op?

Een belangrijke vacature is ons wedstrijdsecretariaat bij de jeugd. Zonder 

planners geen voetbal. Zie jij het als uitdaging om er voor te zorgen dat de 

planning van de wedstrijden op de zaterdagen vloeiend verloopt? Of wil jij 

iets anders doen voor onze club? Meld je via secretaris@hvch.nl.

JUBILARISSEN

Begin april werden 13 leden gehuldigd als jubilaris:

25 jaar   50 jaar

Robin van Eldijk  Willie van de Helm

Pieter Leeyen  Chris Ploegmakers

Robert Leeijen  Jan van Zoggel

Marcel Verstegen  Wilco van de Berg

Rob Verstegen  60 jaar

Ken Broeksteeg  Willie Broeksteeg

Maikel van de Wetering Hans Romme

We willen alle jubilarissen nogmaals van harte feliciteren 

en hopen dat ze nog lang verbonden blijven aan onze 

mooie club. Samen zijn we HVCH!
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MOOIE STEUN DANKZIJ 
AH-ACTIE EN RABOBANK

De KNVB-actie bij Albert Heijn Heesch en Rabo 

ClubSupport leverden onze club een geweldige financiële 

bijdrage op. Ook de Zwaluwen Jeugdactie deed met een 

mooi subsidiebedrag een flinke duit in het zakje van de 

penningmeester.

Winnaar Rabobank-actie voor zonnepanelen

HVCH kwam dankzij heel veel stemmen ook als winnaar 

uit de bus bij de Rabobank-actie ‘verduurzaming van 

maatschappelijke gebouwen’! Rabobank gaat mee 

investeren in zonnepanelen op ons clubgebouw, mede 

dankzij uw steun. De zonnepanelen worden binnen één 

jaar geïnstalleerd op ons clubgebouw.

SPECIALE SEIZOENS-
AFSLUITING VOOR DE MINI’S

Tijdens de speciale seizoensafsluiting voor de Mini’s (zie 

pagina 19) werd de leiding extra in het zonnetje gezet: 

dankjewel Frans Heesakkers, Miranda van Diesen, Willy 

Heesakkers, Margret Vogels en Maurice van der Heijden!

GEZOCHT: CREATIEF TALENT
VOOR BLAUW GRAS!

De redactie van Blauw Gras zoekt versterking! Ben jij een grafisch 

vormgever (of student), handig met InDesign, gek van magazines 

maken of gewoon hartstikke creatief? Dan kunnen we je hulp goed 

gebruiken! Ook als je mee wilt schrijven of fotograferen, laat van je 

horen! Je kunt de redactie bereiken via blauwgras@hvch.nl. Thanks!

EEN-TWEETJE

ZATERDAG 25 JUNI
NIEUWE TEAMS DAG 

Het is inmiddels een mooie traditie om het voetbalseizoen bij 

de jeugd af te sluiten: de Nieuwe Teams Dag. Op zaterdag 25 juni 

worden alle kinderen en hun ouders bij HVCH verwacht om kennis 

te maken met hun nieuwe team voor volgend seizoen. 

Na de teamdag gaat het sportpark dicht. Eind augustus/begin 

september starten de trainingen weer, waarbij de selectieteams 

mogelijk eerder zullen starten dan andere teams. Per team wordt 

iedereen daarover geïnformeerd. Op zaterdag 10 september start de 

competitie 2022/2023. 

MAATSCHAPPELIJK EN SPORTIEF 
GOED BEZIG!

HVCH en MHCH zijn samen het project ‘Maatschappelijk en Sportief goed 

bezig’ gestart. In samenwerking met Rabobank, gemeente Bernheze 

en Gympoint richten de twee verenigingen zich op het aanbieden van 

sport in een veilige en prettige 

omgeving voor iedereen. 

Achter de schermen is al hard 

gewerkt aan een aantal mooie 

projecten, zoals sporten voor 

bijzondere jongeren, naschools 

bewegingsaanbod voor alle 

basisschoolleerlingen in Heesch 

en gezond eetgedrag in de 

kantine. 
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Op een mooie maar frisse zaterdag-  
ochtend is HVCH G1 om 11.00 uur al met  
de warming up bezig. De tegenstander  
SV De Braak G1 uit Helmond moet dan nog  
arriveren. Carolien Florussen, coördinator  
G-teams bij HVCH, bekijkt het allemaal  
eens rustig. Sinds een jaar of vijf is zij bij  
het G-Voetbal betrokken.

Die betrokkenheid komt vanuit haar werk. Carolien runt Heart Care, 

een bedrijf met locaties in Heesch, Oss en Nistelrode en waar  

passende zorg geleverd wordt aan de bewoners. Er is ook een  

dagbestedingslocatie waar cliënten kunnen werken, Heart Care 

Werk(t). Daar hoorde Carolien dat het G-voetbal bij HVCH zonder 

leiding kwam te zitten en toen stapte zij in.

Carolien, meisjesnaam Duys, komt uit een echte voetbalfamilie.  

Als zesjarige trok zij het HVCH-shirt al aan. Later ging zij, samen met 

Melanie van der Pas en Tanja van Munster, op een hoger niveau 

voetballen bij Prinses Irene. Al eerder had ze een functie bij HVCH 

als leidster van een meidenteam. Nu een dankbare rol bij HVCH, 

dat zaterdags met twee senioren G-teams uitkomt in de competitie.  

Dat zijn in totaal zo’n 25 spelers. De begeleiding van, het nu uit 

spelende, HVCH-G2 bestaat uit: John Franssen, Ralph Windmuller, 

Irma van de Wetering, Jolanda Kappen en Pleun van Hoek.

De begeleiding van HVCH-G1 bestaat uit: William van Griensven, 

Carolien Florussen, Ger van Vught. Hulpleiding Diny van de Weert 

en Maurice Kerkhof. Deze wedstrijd tegen SV De Braak verloopt 

voor HVCH goed. Met de rust is het 1-0. Even lopen de gemoederen 

hoog op en zie je Carolien in haar professionele rol vallen. Over het 

algemeen staat zij rustig langs de kant, te genieten en heel soms 

te coachen. Met een einduitslag van 2-0 mag HVCH tevreden zijn 

en dat de nul gehouden werd, kwam voor een groot deel ook door 

uitstekend keeperswerk van de HVCH-doelman.

LANGS DE LIJN MET...

CAROLIEN  
FLORUSSEN

LANGS DE LIJN MET...
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Elke profclub heeft tegenwoordig 
een media-afdeling waar de 
gemiddelde krant jaloers op is. Foto’s 
en video’s volgen elkaar in rap tempo 
op, alle social media kanalen moeten 
voorzien worden van een continue 
stroom aan content. Bedoeld om 
binding te houden met de achterban. 
Ook HVCH kent een ware social 
media sensatie: HVCH 18. 

Hun Instagram-account geeft een bijzonder 

inkijkje in de verrichtingen óp maar vooral 

ook náást het voetbalveld. Van feestelijke 

uitspattingen op zaterdagavond, de 

wedstrijdvoorbereiding op de vroege 

zondagochtend tot de altijd enthousiaste 

afsluiting in de kantine. En als je geluk hebt kun 

je tussendoor zelfs ballen stijf in de kruising zien 

vliegen… want hoewel voetbal bijzaak lijkt in de 

stories van het team, is het wél de verbindende 

factor van HVCH 18. 

INSTAGRAM: JULLIE ZIJN ER MAAR DRUK 

MEE. HOE IS DAT ZO ONTSTAAN?

“Toen we in de JO19-5 speelden zijn we 

begonnen op Instagram. Dat was vooral onzin en 

toevallige posts. Vanaf  het moment dat we naar 

de senioren gingen, seizoen 2019/2020, zijn we 

dat wat serieuzer aan gaan pakken. Vanaf eind 

augustus 2020 werden we echt actief. Natuurlijk 

vooral voor de lol, maar we denken ook wel na 

over wat we posten.”

VOLG HVCH 18 IN 
DE KROEG, DE KANTINE 
EN DE KELDERKLASSE

door @433.nl, @dekelderklasse en wat Engelse 

accounts. Toen ging het ineens hard! Het zit 

zelfs in een YouTube-compilatie die meer dan 2 

miljoen keer is bekeken!”

JULLIE HEBBEN MEER DAN 570 VOLGERS. 

WAT IS DAT VOOR EEN FANBASE? 

“Half Heesch! Overigens meer dames 

dan verwacht, hoewel wij natuurlijk woest 

aantrekkelijke spelers hebben. Ook veel 

moeders trouwens… Janneke van Buuren is onze 

grootste supporter. En we proberen volle bak 

sponsors te regelen. We hebben EasyToys wel 

10 keer een berichtje gestuurd, maar we kregen 

alleen een of andere kortingscode. Gelukkig 

hebben we ook sponsors van het eerste uur, 

zoals Van den Akker Bureaus en Van Zoggel 

Metselwerken die de kratjes met bidons hebben 

gesponsord. En natuurlijk onze hoofdsponsor: 

Chris van den Hurk timmerwerken. Maar we zijn 

nog steeds op zoek, we staan overal voor open 

en de sponsor komt er altijd beter uit!”

JULLIE HEBBEN ZELFS EIGEN MERCHANDISE!

“Rens had ineens een logo voor ons team 

gemaakt. Die zie je op ons account, maar 

inmiddels hebben we ook een eigen 

HVCH 18 On Tour-vlag, een speciale HVCH 

18-aanvoedersband, nummerplaathouders en 

stickers om in de kleedkamers bij uitwedstrijden 

achter te laten.”

MAAR DAT IS NOG NIET EENS HET GEKSTE…

“Sommigen van ons hebben een tattoo met 

HOE PAKKEN JULLIE DAT DAN AAN? 

“Rens is het meest fanatiek. Die speelt maar 

een kwartiertje, daarna vindt ie het gezegend, 

dan gaat ie ‘effe influencen’. Meestal filmt één 

iemand op zondag de wedstrijden. Cas trekt 

zich na de wedstrijd in de kantine even terug om 

zich te concentreren en een wedstrijdverslag 

te maken. Die posten we netjes elke week. 

Maar we kondigen de wedstrijd ook aan met 

matchday-posts, houden polls, doen give-away 

acties enzo. En we hebben onze eigen GIFjes.”

GIFJES?

“Bewegende plaatjes voor in onze stories. Rens 

en Guus, onze captain, hadden voor ons team 

meegedaan aan een winactie van Gifjesbaas. 

Uit 200 teams werden we gekozen en moesten 

we een battle houden tegen JEKA 18 wie de 

meeste likes zou scoren. Wij hebben dat overal 

fanatiek gepromoot en werden uiteindelijk 

winnaar! Toen konden we in Oirschot onze eigen 

GIFjes laten maken.”

JULLIE ZIJN ZELFS EEN KEER VIRAL GEGAAN?

“Klopt! We hadden een filmpje van een wedstrijd 

waarin Siem en Jip allebei tegelijk een omhaal 

misten. Zag er cool uit. Dat werkt opgepikt 

INTERVIEW

We misten twee omhalen 
tegelijkertijd, dat filmpje 

is meer dan 2 miljoen 
keer bekeken

“
”
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HVCH 18 op de binnenzijde van hun lippen. Dat 

krijg je als je dronken bent in Cherssonissos, 

alles voor de club hè!”

EN HOE ZIT DAT MET JULLIE BOETEPOT?

“We hebben een speciaal lijstje met allerlei 

boetes: te laat, bier om laten vallen, kotsen. 

Degene die de wastas heeft, moet de volgende 

wedstrijd 20 blikken bier meenemen en 

een bacootje voor Cas, want die is gluten-

gehandicapt. Goedkope lauwe halve liters voor 

in de kleedkamer. Als je dat niet geregeld hebt, 

krijg je een boete. En als je in de kantine je polo 

niet aan hebt, moet je een strafshirt dragen. Die 

wil je écht niet aanhebben in een volle kantine 

zeg maar…”

OKE, TOCH AFSLUITEN MET HET VOETBALLEN. 

WAT VOOR TEAM ZIJN JULLIE EIGENLIJK?

“De basis van het team zijn twee vriendengroepen 

en wat extra aanwinsten. Allemaal uit Heesch.

We spelen zesde klasse, hebben eigenlijk best 

een fanatiek team. Een van onze spelers heeft 

zelfs ooit z’n debuut gemaakt in het eerste. 

En we willen best kampioen worden. Maar het 

hoeft niet. Als we verliezen zijn we dat in de 

kantine al lang weer vergeten!”

Volg de avonturen van HVCH 18 via hun 

‘official Instagram account’:  @hvch18 

1. Mooiste goal Geen idee, zoveel scoren wij niet…  Gedurende het seizoen houden we 

de goals netjes bij en posten we de topscorerslijst op Instagram. Voor dit seizoen lijkt 

Jop de topscorer te worden.

2. Dikste overwinning Tegen TOP 10: 8-1. Eerste wedstrijd van dit seizoen. We hadden 

besloten om de avond vantevoren een goed feest te geven voor het hele team: een 

Foute Party. Dat moeten we vaker doen. Iedereen was brak. En als je allemaal op het 

dieptepunt zit, trek je elkaar omhoog.

3. Dikste nederlaag Zal ook wel zoiets zijn. Die zijn we eigenlijk gauw weer vergeten. 

Mentaal winnen we altijd! 

4. Grootste kater Siem. Die komt gewoon niet opdagen en denkt ‘ik betaal de boete 

wel’.  

5. Slechtste zuiperd Wouter. Vorig jaar eerste wedstrijd van het seizoen. Wouter had een 

lange dag gehad de dag daarvoor en was net nieuw bij het team, die wilde zichzelf 

bewijzen. Dat werd kitsen... 

6. Grote speler Maarten, die hebben we weggehaald bij de selectie. En Guus, het zoontje 

van de trainer. Logisch dus. Heeft ooit een hattrick gescoord en nu denkt ie dat ie 

Haaland is. Droomt van het eerste. Wij weten wel beter. 

7. Slechtste speler Bram. Zonder twijfel. Type ‘linksback, laat die maar vrij’: hij heeft nooit 

een bal kunnen raken. Hij doet zijn best, maar daar blijft het wel bij. Bram heeft dit 

seizoen op de bank zó goed gepresteerd dat hij een gepersonaliseerd wissel-hesje 

heeft verdiend. Dat is ook een topprestatie toch!

8. Beste bijnaam Dirk is Jordy. Dat is absoluut de meest iconische bijnaam, maar helaas 

kunnen we die niet uitleggen. 

9. Luiste speler Siem, sowieso. Gaat altijd mee naar voren, maar nooit terug. Vanaf de 

bank weet ie alles, maar in het veld... Is ook een zoontje van de trainer dus je hoort ‘m 

regelmatig roepen: ‘Paaaahaap, wanneer kom ik er in?‘.

10. Favoriete vlagger Rini. Zijn zoon is gestopt als voetballer, maar Rini is onze vaste 

vlagger. Die regelt heel veel voor ons, topvent en onmisbaar voor het 18e. Uitstekende 

naam ook voor een vlagger: Lekker Rini! 

11. Zaterdagavond of zondagochtend? Zondagmiddag. Die maakt ons weekend. Eerst 

in de kantine en daarna standaard naar de Bastion, een halfuurtje misdragen en dan 

maandag weer fit. Perfect!
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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 of mailen, we helpen je graag!

Ontvang 
15% Korting!
ACTIECODE: 
HVCH2021
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HET MOMENT VAN

TEAM JO15-3

WEDSTRIJD HVCH JO15-3 tegen ST Hapse Boys / De Zwaluw JO15-3

UITSLAG 9-1

FAVORIETE POSITIE links midden

WAT GAAT ER OP DIT MOMENT IN JOU OM?

Op het moment van deze foto deed ik mijn best om in balbezit te blijven, 

maar gezien de hoeveelheid tegenstanders om mij heen werd dit toch knap 

lastig.

HET MOMENT VAN...

SOREN  
ZEGERS
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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



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



Alle actieve mini’s van HVCH 
kwamen op zaterdagochtend 14 mei 
naar Sportpark De Braaken voor een 
bijzondere seizoensafsluiting. 

Samen met hun (groot-)ouders werden zij deze 

zonnige ochtend ontvangen op de tribune bij 

het hoofdveld. Bestuurslid Ricco Kokshoorn 

heette het grote gezelschap welkom en gaf een 

korte schets van de vereniging. Zijn boodschap: 

‘Samen zijn we HVCH’: de 1.400 leden kunnen 

elke week voetballen dankzij de inzet van een 

grote groep vrijwilligers. Vijf van die vrijwilligers 

werden met een groot applaus en bloemetje 

bedankt: de coördinatoren en de trainers die 

elke woensdagmiddag met de groep mini’s op 

het veld staat.

HVCH OF TOCH PSV, AJAX OF FEYENOORD?

Roy de Haan, trainer van Heren 1, vroeg de 

voetballertjes vervolgens of zij de volgende 

dag allemaal naar de kampioenswedstrijd van 

HVCH zouden komen kijken én of ze later ook 

voor het eerste willen spelen. Nou, de jongens 

MINI’S ONTVANGEN 
HUN EERSTE 
VOETBALCONTRACT

en meiden lieten weten nóg liever bij PSV, Ajax 

of Feyenoord te gaan voetballen! Maar de kiem 

voor een mooie voetbalcarrière werd direct 

daarna gelegd. 

NET ALS DE PROFVOETBALLERS

Roy riep de voetballertjes om beurten naar 

beneden, begeleid met een beschrijving van 

hun sterke punten! Met groot applaus ontvingen 

zijn hun ‘eerste voetbalcontract’, een heuse 

HVCH-sjaal en een hand van Samuel Eleonora 

en Roy Vissers (spelers HVCH Heren 1) en van 

Shanna van Kessel (HVCH Vrouwen 1). Alsof ze 

al in de Eredivisie voetballen gingen ze stuk 

voor stuk op de foto voor de enorme blauwe 

sponsorwand. De derde helft vond plaats in 

de kantine, waar de mini’s een mooi gevulde 

goodiebag ontvingen en natuurlijk ranja met 

wat lekkers! 

Met dank aan de Club van 50, Nellen 

Schoonmaakdiensten en De Voetbal BSO 

Heesch voor het mede mogelijk maken van 

deze bijzondere bijeenkomst voor de mini’s!

Foto’s met dank aan Marcel van der Steen & De Mooi Bernheze Krant
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Lars Verstegen – Als keeper de onbetwiste 

nummer 1 van het team. Zijn kwaliteiten zijn ook 

al opgevallen bij HVCH-1 waar hij zijn debuut al 

heeft mogen maken. Is zo fanatiek dat hij heel 

de defensie bij elkaar schreeuwt. Beschikt met 

zijn katachtige reflexen over kwaliteiten als een 

echte lijnkeeper en pakt daarmee de nodige 

punten.

Bas Spierings – Is als ervaren JO19-1 speler 

een van de dragende krachten van het elftal. 

Wordt door de technische staf ook wel gezien 

als ‘de rots van de defensie’ waar iedere 

tegenstander nog maar eens voorbij moet 

zien te komen. Maakt het met zijn snelheid en 

onverschrokkenheid iedere aanvaller lastig.

Mies van Gogh – Verdediger die vooral sterk 

met het koppie is. En dan niet alleen de 

kopduels die hij aangaat. Waar de meeste 

verdedigers de bal het liefst zo snel mogelijk 

aan een medespeler geven zorgt hij met zijn 

rushes voor een snelle voortzetting van het 

spel. En altijd met een gedachte erachter.

Lucas Thijssen – Ajax heeft Alvarez, Feyenoord 

Toornstra en PSV heeft Boscagli. Spelers die 

overal inzetbaar zijn en altijd het uiterste geven 

voor hun team. Zo ook Lucas die met zijn 

duelkracht menig ballen weet te veroveren. En 

met zijn sobere speelstijl is hij van onschatbare 

waarde voor de ploeg.

Jarne van den Akker – Erin kleunen en 

eroverheen denderen, Denzel Dumfries is er 

niks bij. Snelheid, kopsterk en altijd vol de duels 

aangaan, dat zijn de handelsmerken van een 

moderne back. Pikt daarnaast zo nu en dan een 

goaltje mee.

Luuk van den Berg – Toen we vroegen naar de 

sterke punten van Luuk kwamen onze bronnen 

direct met een aantal punten. Zeer fanatiek, 

behendig, goede actie en medespelers in 

staat stellen om te scoren. Kortom, alle dingen 

die nodig zijn als aanvaller. Toen we daarna 

vroegen naar de mindere punten wist men één 

punt te bedenken. Hij komt uit Loosbroek. Daar 

kan hij ook niets aan doen natuurlijk. 

Tijs Verhaar – Als back hoef je eigenlijk maar 1 

ding te doen en 3 dingen te kunnen. Het begint 

met alles geven wat je in je hebt. Vervolgens 

moet je 1. ballen af kunnen pakken 2. de bal 

naar iemand met de juiste kleur kunnen spelen 

en 3. scharen kunnen maken om tegenstanders 

uit te kunnen spelen. Tijs kan het allemaal en 

vult hiermee zijn rol als back perfect in.

Jan van Lieshout – Is ook een van de ervaren 

krachten van het team. Ontzettend balvast 

en een overzicht waar menig voetballer 

alleen maar van kan dromen. Is hiermee als 

spelverdeler erg belangrijk. Zijn mooiste 

overwinningen zijn vooral de wedstrijden die hij 

wel uitgespeeld heeft toen hij niet met kramp 

het veld moest verlaten.

Luc Zwartjes – Is vooral middenvelder maar 

zo nu en dan ook in de aanval te vinden. Wordt 

door menig keeper gevreesd vanwege zijn 

snoeiharde schoten. Nu weet ook iedereen 

waar dat zwartgeblakerde gras iedere 

zaterdagmiddag vandaan komt. 
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HEESCHE VOETBALHELDEN VAN DE TOEKOMST
JO19-1
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TEAM UITGELICHT
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Het hoogste jeugdteam van HVCH stond dit seizoen onder leiding van hoofdtrainer  

16  Bas van der Ven, geassisteerd door  17  Tijmen Priem en  18  Thijn Posthumus en vaste waarde, fysio en verzorger  19  Maarten van Uden. 

Bram van Uden – Middenvelder van beroep. 

Staat bij tegenstanders vooral bekend als 

‘die met dat haarbandje’. En het idee dat een 

haarbandje alleen voor de vedette van een 

team is, is al jaren achterhaald. Maakt het zijn 

medespelers zoveel makkelijker door de vele 

vuile meters die hij maakt. En is daarnaast ook 

nog eens uitstekend aan de bal.

Tim van Grunsven – Straalt ultieme rust uit, 

zowel binnen als buiten het veld. Heeft zijn 

lengte mee en is kopsterk. Wanneer één van 

zijn medespelers uitgespeeld wordt is hij 

altijd aanwezig om aanvallers op te vangen 

en ballen weg te werken. Staat hierdoor bij de 

trouwe volgers van het elftal ook bekend als  

‘mister rugdekking’. 

Wouter Meeuwsen – Waar ieder team een 

multi-inzetbare speler heeft (zie Lucas) heeft 

elk elftal ook de zogenoemde ‘man van 

glas’. In JO19-1 is Wouter de speler met de 

minst gespeelde minuten wegens blessures. 

Wanneer hij niet geblesseerd is maakt hij zijn 

meters op het middenveld. Zijn medespelers 

zien hem als de meest sportieve speler van 

het elftal. Of ze het dan over zijn gedrag op het 

veld, of zijn fysieke gesteldheid hebben laten 

we maar in het midden.

Luuk Smits – Maakte onlangs zijn comeback als 

voetballer. En hoe! Eén bonk spieren staat er op 

het middenveld. Speel hem de bal in en hij raakt 

hem niet meer kwijt (tenzij er vier tegenstanders 

aan hem gaan hangen). Is hiermee ook een 

belangrijke speler voor de verdediging om mee 

aan te kunnen sluiten richting de aanval.

Bart Slijkhuis – Ook de ideale schoonzonen 

zijn een essentieel onderdeel van het voetbal. 

Zij zorgen ervoor dat het voetbal enigszins een 

gentlemans sport blijft en niet een 90 minuten 

durende veldslag vol slagers en barbaren. Zo 

ook Bart, een multifunctionele middenvelder 

met een prima techniek en overzicht. Deze 

scooterboy is daarbij altijd correct richting zijn 

medespelers, tegenstanders en natuurlijk de 

scheidsrechters van dienst.

Stef Bonte – Staat op het veld met één doel, 

goals maken. Is bij menig aanval het eindstation 

en weet ieder seizoen weer de nodige 

doelpunten te maken. Voor zijn ploeggenoten 

is hij zowel binnen als buiten het veld een echte 

gangmaker. Is daarnaast ontzettend balvast en 

koel bij iedere scoringskans.  

Luke Verhoeven – Naast HVCH speler vooral 

Ajax fan. Heeft een loopvermogen waar je u 

tegen zegt en is als verdedigende middenvelder 

overal en nergens op het veld te vinden. Wordt 

door de technische staf vooral geroemd om zijn 

tactisch inzicht en zijn fanatisme op het veld.
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HEESCHE VOETBALHELDEN VAN DE TOEKOMST
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KAMPIOEN

HVCH SCHRIJFT
HISTORIE IN 
JUBILEUMJAAR

PROMOTIE NAAR DE HOOFDKLASSE
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Energiezuinig en
duurzaam wonen 
Verduurzaam je huis in 3 stappen.

Start op Rabobank.nl/duurzaamwonen



ZO MOEDER, ZO DOCHTER

LOT VAN DER DOELEN

8 jaar

Dit is mijn tweede seizoen bij HVCH

JO8-4

Middenvelder of keeper

Schijnbewegingen maken en ik maakte laatst een hakje

Ik kan nog niet zo hard schieten

Ajax – als papa dit leest gaat hij uit z’n dak. 

En PSV, want ik wil nog wel mee naar het stadion.

Denzel Dumfries, ik vind het jammer dat hij nu in Italië speelt. 

Toen ik van de beste won in een één-tegen-één partijtje. 

Het liefst speel ik tegen de beste van het team want daar 

leer ik het meeste van.

Ik ga wel eens bij een wedstrijd van papa of mama kijken. 

Dat vind ik leuk want dan mag ik wat kopen in de kantine.

NAAM

LEEFTIJD

LID VAN HVCH

TEAM

POSITIE

PLUSPUNT

MINPUNT

FAVORIETE CLUB

FAVORIETE SPELER

HOOGTEPUNT BIJ HVCH

GA JE WEL EENS KIJKEN?

SITA VAN DER DOELEN

35 jaar

Bijna 25 jaar denk ik. Ik ben gestart bij de E’tjes toen ik 

acht of negen jaar was. Ik heb wel drie seizoenen gemist 

vanwege mijn zwangerschappen.

Vrouwen 4

Centrale middenvelder

Spelinzicht en rust aan de bal.

Schotkracht

Nederlands Elftal en de Oranjeleeuwinnen..

Ik volg Lieke Martens op Instagram, telt dat ook?

Het kampioenschap met Vrouwen 1 onder Ton de Wit omdat 

we toen voor het eerst heel serieus met voetbal bezig waren. 

Omdat Heren 1 die dag verzuimde het kampioenschap te 

pakken was het feestje in de kantine echt ‘van ons’. 

Hein gaat altijd mee want hij is leider van Lot’s team. 

Ik kom ook wel eens kijken als dat te combineren is

 met de planning van mijn andere dochters. 
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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



DE DAG VAN...

EEN VROEGE START

Met haar haren op een kort staartje begint Corine monter aan haar dag. 

Naar verwachting zal die relatief rustig verlopen, want er zijn maar zes 

thuiswedstrijden en HVCH 1 speelt uit.

Als eerste koffiezetten en het water opwarmen voor de thee. Zo rond 

8.30 uur gaat de keuken open, daarvoor is Judith Bijveld zojuist binnen 

gekomen. Om 9.00 uur gaan de eerste vlamtosti’s over de bar. Verder zijn 

koffie en AA, in een grote hoeveelheid smaken verkrijgbaar, favoriet.

ERVARING

Corine verhuisde nog maar kortgeleden met haar gezin van Nuland naar 

Heesch. Om snel in te burgeren meldde zij zich bij HVCH om te informeren 

of zij kon helpen in de kantine. Daar voetbalde immers haar dochter Nicky 

al bij de MO17. Het gesprek pakte anders uit. HVCH zocht, vanwege het 

vertrek van Liesbeth, een nieuwe kantinebeheerder. Of dat iets voor Corine 

was? Nou, dat had Corine nu net een aantal jaren gedaan bij Nulandia, 

dus volgde er al snel een gesprek met bestuurslid Jeroen Verstegen en 

voorzitter Laurens Gloudemans.

Corine komt oorspronkelijk uit Lierop en werkt al vanaf haar 15e in de horeca. 

Haar eerste baan was in het pannenkoekenhuis van haar geboortedorp. Ze 

maakte nog wel even een uitstapje naar de gehandicaptenzorg en werkte 

ook even bij “tante post”, maar voor de rest is het altijd horeca.

HET WORDT DRUKKER

De eerste teams zijn klaar met hun wedstrijd en nemen plaats in de 

kantine. Even vóór half een wordt het eerste pilsje getapt. Sommige teams 

hebben wat spelers geleend van andere teams. Dat kan, omdat er nu geen 

vol programma is. Je ziet wel aan de spelers dat ze blij zijn dat de situatie 

in Nederland zich weer een beetje begint te normaliseren. Gewoon weer 

even bij elkaar zijn na een potje voetbal. Als het moet even serieus, maar 

vooral ook slap ouwehoeren.

DE DAG VAN...

CORINE
MAAS
Het is nog vroeg en het belooft een mooie dag te worden. 
Een cluster kraaien verkent onder luid kabaal veld 2. Daar is 
niets te halen, dus trekt de klucht krassend naar de velden 
3, 4 en 5, waarboven nog een lichte mist hangt. Zo even voor 
8.00 uur is alleen Kees den Brok nog maar op het sportpark. 
Klokslag 8.00 uur komt ook Corine Maas door de hoofdingang, 
klaar voor haar dag in de kantine.
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Sommige spelers hebben blijkbaar ook honger. Tenminste de verkoop van 

broodjes begint goed te lopen. Daar komt in de nabije toekomst uitbreiding 

van. De spelers van HVCH 1 verdwijnen naar beneden voor hun bespreking 

en vertrek naar rode lantaarndrager NEC amateurs. 

PLANNEN

Door de corona is er nu al buiten een uitgiftepunt gerealiseerd. Volgens 

Corine is er in de kantine nu een oven gepland. Dan kunnen er broodjes 

worden afgebakken, dat is lekkerder en verser. Er gaat dan werk gemaakt 

worden van een gezondere kantine. Dat is een trend, maar past prima bij 

een sportvereniging. Daar wil zij haar schouders wel onder zetten. Corine 

heeft het dan ook erg naar haar zin bij HVCH.

GANG VAN ZAKEN

Er komt nog een speler van een bezoekende vereniging vragen om een 

ice-pack. Corine stopt enkele ijsblokjes in een plastic zakje, daar omheen 

een theedoek, dan slaat zij met dat geheel een paar keer op de bar. De 

speler kan op pad om zijn medespeler te helpen.

Meer wedstrijden raken op hun eind en voorzichtig wordt het drukker in 

de kantine. Hans Romme zet de muziek iets harder. Misschien wordt er 

volgens hem teveel gepraat en te weinig gedronken. Het is in elk geval 

gezellig. Rond 17.00 uur komt HVCH 1 binnen. Het vaandelteam heeft een 

grote uitslag gemaakt.

Om 20.00 uur is het afgelopen bij HVCH en na het opruimen kan Corine 

om 21.00 uur naar huis, waar man Richard, de dochters Nicky en Senna en 

zoon Ties wachten. Senna werkt ook bij HVCH in de kantine en voetbalt 

nog bij Nulandia, maar nu ze ziet hoe gezellig het bij HVCH is kan dat wel 

eens veranderen. Zoon Ties gaat zich misschien ook nog melden bij de 

scouting, maar dat inburgeren in Heesch is al helemaal gelukt!

8.00 uur 

Opstarten bij HVCH en de koffie aan

8.30 uur 

De keuken open

9.00 uur 

De eerste tosti’s verstrekken

10.00 uur 

Begin eerste thuiswedstrijden

11.30 uur 

Verzamelen HVCH 1

12.15 uur 

De eerste teams strijken neer in de kantine

14.30 uur 

Tijd om even zelf te lunchen

17.00 uur 

Terugkeer van HVCH 1

20.00 uur 

Sluiting kantine

21.00 uur 

Naar huis, tijd voor het avondeten!
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Siem
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:

Stoof
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Hanegraaf keukens  ‘t Dorp 66 Heesch  0412 - 20 28 49 
info@hanegraafkeukens.nl  www.hanegraafkeukens.nl



Het is bijna niet meer voor te stellen maar tot 1969 was 
vrouwenvoetbal verboden in Nederland. Sinds 1971 kent de 
KNVB ook competities voor vrouwenteams. Daarmee bestaat het 
(officiële) vrouwenvoetbal dit jaar vijftig jaar. Ook HVCH viert dit 
jaar het vijftigjarig bestaan van het vrouwenvoetbal bij de club. 
We behoorden dus tot de pioniers in Nederland!



GESCHIEDENIS

Volgens de overlevering was het Martien van Herpen, destijds keeper bij 

het eerste herenelftal, die het initiatief nam om een vrouwenteam op te 

richten bij HVCH. In het lokale huis-aan-huisblad werd een oproep gedaan 

aan ‘getrouwde en ongetrouwde vrouwen’ met interesse in voetbal om zich 

aan te sluiten. Begeleiders van het eerste uur waren de heer en mevrouw 

Van Esch. De dames van HVCH speelden niet onverdienstelijk. 

Al snel behoorde het eerste elftal tot de hoofdklasse en werden de 

wedstrijden door heel Nederland afgewerkt. Sindsdien kent de omvang 

en de klassering van het vrouwenvoetbal bij HVCH golfbewegingen maar 

de laatste jaren zit hierin een stijgende lijn. Het eerste vrouwenelftal komt 

uit in de 1e klasse en HVCH heeft momenteel vier vrouwenteams en drie 

meidenteams. Onder elf jaar wordt er gemengd gevoetbald. 

FEITEN & CIJFERS

Op dit moment zijn er zo’n 150 meisjes en vrouwen lid van HVCH. Dit is 

10% van het totaal aantal leden van de club. Tachtig speelsters spelen bij 

een seniorenteam en zeventig speelsters bij de junioren: gemengd en in 

meidenteams. 

De meest recente prestaties van HVCH vrouwen 1:

- Seizoen 2017-2018 > kampioen en promotie naar 1e klasse

- Seizoen 2015-2016 > kampioen en promotie naar 2e klasse

- Seizoen 2011-2012 > kampioen en promotie naar 3e klasse

ONZE VERENIGING
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WILDWINTERKERMIS

Eén van de populairste evenementen bij HVCH is de jaarlijks terugkerende 

Wildwinterkermis. Niet veel mensen weten dat dit evenement begin 

jaren ’80 is verzonnen en voor het eerst georganiseerd door het tweede 

dameselftal. Nog steeds leveren de speelsters van HVCH een belangrijke 

bijdrage aan de voorbereiding en lotenverkoop.

NAAMSWIJZIGING

In de loop der jaren werd de officiële aanduiding opeens Vrouwen 1, 2, etc. 

in plaats van Dames 1, 2, etc. Of aan deze naamswijziging door de KNVB een 

dieperliggende betekenis ten grondslag ligt is niet bekend…

INTERLAND(S)

Op 9 juli 2003 werd er een heuse interland afgewikkeld op sportpark De 

Braaken. Toen speelden de meiden van Oranje O19 tegen die van USA O19. 

De oefeninterland werd gewonnen door de Verenigde Staten. In de basis 

stond ook de destijds 18-jarige Kirsten van de Ven. Inmiddels heeft zij 115 

interlands voor Oranje op haar naam staan en tegenwoordig is ze manager 

vrouwenvoetbal bij de KNVB. Andere speelsters uit de jeugdopleiding 

van HVCH die het tot het Nederlands (jeugd)elftal hebben geschopt zijn 

Melanie Bross (9 interlands) en Lobke Loonen (8 interlands).
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JUBILEA

In 1981 werd het tienjarig bestaan van het vrouwenvoetbal bij HVCH gevierd 

met een toernooi. De lokale media interviewden Marga Cornielje, destijds 

coach én speelster van vrouwen 1. 

Daarna werd er voor het eerst in 2011 weer aandacht besteed aan een 

jubileum. Het veertigjarige bestaan werd uitgebreid gevierd met een 

stilettorun, voetbaltoernooi, voetbalclinic voor de jeugd, vossenjacht en 

natuurlijk een feestavond. Ook werd er in samenwerking met Marcel Bonte 

een heuse kalender uitgebracht met foto’s van HVCH-speelsters. 

TENUE

De jaren ’70 waren de hoogtijdagen van de hotpants. De dames van HVCH 

betraden in die tijd dan ook het veld in ultrakorte broekjes. De slidingbroek 

moest zo te zien nog worden uitgevonden. De zero’s waren dan weer het 

decennium van hoe-wijder-hoe-beter. Ook had het kenmerkende blauw-

wit van HVCH toen tijdelijk plaats gemaakt voor volledig blauwe tenues. 

Tegenwoordig voetballen de vrouwen – net als de heren overigens – in 

getailleerde tenues. Op de training kun je ze tegenwoordig tegenkomen in 

een tenue van ANLA Sports, een nieuw merk dat vrouwenvoetbaltenues op 

de markt brengt en dat opgericht is door HVCH vrouwen 1 speelster Anne 

Leijen. 

Ria Monteiro speelde maar liefst tot haar vijftigste jaar bij HVCH. 

Reünie op 18 juni

Op zaterdag 18 juni 2022 is een grote ‘50 jaar vrouwenvoetbal’-reünie in de 

kantine van HVCH. Alle meiden, vrouwen en betrokkenen die lid zijn of lid 

zijn geweest binnen het vrouwenvoetbal van onze club zijn van harte welkom. 

Vanaf 14:30 uur zijn de deuren geopend en de officiële opening vindt plaats 

omstreeks 15:00 uur. 

Ben jij er ook bij?  Meld je dan aan via vrouwen50@hvch.nl. 

Vergeet niet je naam, aantal actieve jaren binnen het vrouwenvoetbal 

van HVCH & je laatste team/functie te vermelden in de mail. Als je nog 

herinneringen, foto’s of weetjes hebt, laat het dan ook even weten! 

Hopelijk tot 18 juni! 
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Scoren doe je samen!

 KLEI EXPLOITATIE

  NATUURONTWIKKELING 

    INFRA 



AFVAL 
ZIT VOL 
KANSEN

vanmunster.com

Scoren doe je samen!

 KLEI EXPLOITATIE

  NATUURONTWIKKELING 

    INFRA 
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