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HVCH bestaat dankzij vrijwilligers. Simpel. Heel veel mensen steken hun 

handen uit de mouwen voor de club. En tóch hebben we hard hulp nodig... 

Van een klein klusje tot een bestuursfunctie en van een vaste taak rondom 

een team tot een eenmalig evenement of projectje. Iedereen kan íets doen, op 

óf naast het veld. Ook als je weinig tijd hebt. Of geen verstand van voetbal hebt.  

Dus... denk er eens over na, waar kun jij de club mee helpen? 

Check de vacatures of stuur een mailtje naar vrijwilligers@hvch.nl 
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VOORWOORD

WAAR BLIJFT DE TIJD...
Beste leden,

Als deze Blauw Gras bij jou op de mat valt, zit de helft van de competitie 

er alweer bijna op. Ons eerste elftal schoot uit de startblokken in de 

Vierde Divisie, iets wat we tegenwoordig gewoon live kunnen volgen 

op Teletekst! Ook de meeste jeugdteams hebben hun eerste (en soms 

tweede) fase al achter de rug. Met een paar mooie kampioenschappen 

voor onze blauw-witten van de toekomst.

Maar dit seizoen startte natuurlijk niet alleen met sportieve prestaties, 

maar vooral met een feestelijke afsluiting van ons jubileumjaar! Met de 

gezellige feestavond voor alle senioren en de wedstrijd van onze vrouwen 

tegen het Nederlands elftal als prachtige nieuwe hoogtepunten in de 

historie van onze club.  

Over die historie gesproken: binnen het bestuur buigen we ons regelmatig 

over de vraag ‘hoe halen we als vereniging de honderd?’ Dankzij de 

enthousiaste inzet van een heus promotieteam hebben we een enorme 

aanwas van nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, onder meer rondom 

de Nieuwe Teams Dag. En dat is hard nodig, want er zijn nog steeds taken, 

ideeën en kansen die we laten liggen. Een enorm dankjewel aan iedereen 

die zijn schouders eronder zet en in de weer is voor onze vereniging. 

De ontwikkelingen in de wereld gaan niet aan onze club voorbij: na de 

coronacrisis ondervinden we nu de energiecrisis. En die hakt er enorm 

in. We worden als club kei en keihard getroffen door torenhoge gas- en 

elektrarekeningen. Als bestuur zijn we druk bezig om ook deze noot te 

kraken. Daarbij is alle hulp welkom. Heb je kennis van deze materie, meld 

je dan bij bestuurslid facilitaire zaken Jeroen Verstegen. We hebben op 

dit vlak onze strijdkreet ‘Samen zijn wij HVCH’ echt weer nodig, maar als 

bestuur zijn we er van overtuigd dat we hem ook weer waar gaan maken!

 

Ik wil niet te somber afsluiten, want er gebeuren zoveel prachtig mooie 

dingen binnen onze vereniging. Van nieuwe reclameborden rondom 

het hoofdveld, jonge scheidsrechterstalenten, jeugdteams die van Ajax 

winnen tot de trouwe oude garde van de dinsdagmorgenploeg. Stuk voor 

stuk voorbeelden die laten zien hoe mooi ons HVCH is. 

Blader maar eens op je gemak door Blauw Gras en geniet van die 

verhalen! En als jij jezelf afvraagt of jij ook iets kunt betekenen voor de 

club, is het antwoord simpel: Ja natuurlijk!

 

Veel leesplezier!

Laurens Gloudemans

Voorzitter HVCH
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ONVERGETELIJKE AVOND 
OP DE TOEKOMST
Begin november trok een bomvolle bus vanuit Heesch 

naar trainingscomplex De Toekomst in Amsterdam, waar 

de JO9-1 en JO9-2 mochten aantreden tegen de spelers 

van Ajax JO8. Met de steun van sponsoren, trainers en 

ouders én aangemoedigd met spandoeken en trommels 

vochten onze jongens als leeuwen en maakten het 

de technisch vaardige en uitermate felle Ajax talenten 

behoorlijk moeilijk. Ze hebben in de hoofdstad geweten 

dat HVCH op bezoek was! Lees het volledige verslag van 

deze memorabele dag op www.hvch.nl! 

SCHERPSCHUTTERS VAN HVCH 3 
TE ZIEN BIJ ZIGGO SPORT
Op vrijdag 11 november waren de talenten van HVCH 3 te zien bij de 

voetbalchallenge van het Ziggo Sport-programma Voetbal Café, met 

onder meer Ruud Gullit en Jan van Halst. Tijdens voorrondes op de 

training bleken er drie scherpschutters in het team te zitten. Casper 

Stam, John Bambacht en Joep de Werd lieten zien over de beste 

traptechniek te beschikken en voerden een week later voor de camera’s 

van Ziggo Sport de voetbalchallenge uit. Mede door ‘moeilijke voeten’ 

scoorde het drietal een enigszins teleurstellende voorlopige vijfde 

plaats. De uiteindelijke top zes strijdt later dit seizoen om de Unibet 

Cup en maakt kans op een internationale voetbalreis. 

RABOBANK CLUBSUPPORT:  
HOOGSTE BEDRAG 
Het hoogste aantal stemmen én het hoogste bedrag 

dat ooit door Rabobank ClubSupport in Oss-Bernheze 

is toegekend aan een vereniging! Ongeveer 500 

mensen brachten hun stem uit op HVCH, waardoor onze 

vereniging een bijdrage van maar liefst € 3.848 ontvangt 

van Rabobank. Het laat maar weer zien hoe ontzettend 

betrokken leden én Heeschenaren zich bij HVCH voelen.

Dit bedrag is een enorme steun in de rug rondom een heel 

actueel onderwerp. Als vereniging worden we (na corona) 

opnieuw ‘overvallen’ door onzekerheden en hoge kosten, 

in dit geval het gevolg van hoge inflatie en sterke stijging 

van energieprijzen. Het is voor de exploitatie van de club 

belangrijk om die kosten terug te dringen. Ook streven 

we er vanuit onze maatschappelijke functie naar om onze 

accommodatie zo snel mogelijk en zoveel als mogelijk 

te verduurzamen. De bijdrage van Rabo ClubSupport 

is (mede) daarvoor bedoeld! Dankjewel allemaal voor  

jullie stem!

VOOR IN DE AGENDA:
zondag 11 december - Wildwinterkermis
zondag 8 januari - Nieuwjaarsreceptie
zondag 15 januari - Winterwandeling

Het sportpark is in verband met kerst en nieuwjaar gesloten van 

vrijdag 23 december tot en met zaterdag 7 januari 2023.

AED/REANIMATIE TRAININGEN
VIA LOKAAL SPORTAKKOORD 
Het Lokaal Sportakkoord Bernheze organiseert tweedaagse AED/

reanimatie trainingen. Vrijwilligers van HVCH kunnen dankzij het 

sportakkoord kosteloos deelnemen aan de training. Je leert hoe je 

moet reanimeren bij volwassenen, kinderen en baby’s. Ook leer je hoe 

je een AED moet inzetten tijdens een reanimatie. Na afloop ontvangt 

iedere deelnemer een certificaat.

Wanneer: dinsdag 3 januari + dinsdag 10 januari 2023

Tijd: 19:30-21:30 uur

Waar: EHBO Vereniging St. Raphael, Hoofdstraat 78, Heeswijk-Dinther 

Interesse? Stuur je naam en e-mailadres naar combinatiefunctionaris 

Thomas van Nistelrooij: thomasvannistelrooij@filiosscholengroep.nl.  

U ontvangt altijd bevestiging van uw aanmelding. 
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EEN-TWEETJE

MOOIE NIEUWE MATCHES
BIJ VRIJWILLIGERSMARKT
Op donderdag 24 november was de allereerste HVCH 

Vrijwilligersmarkt! Potentiële vrijwilligers konden bij negen  

‘informatiekraampjes’ alles te weten komen over de taken 

en functies die er nog te vervullen zijn. Een avond met veel 

energie én mooie resultaten, want verschillende nieuwe 

vrijwilligers hebben enthousiast belangstelling getoond 

en zelfs al taken of functies op zich genomen! Super!

Denk jij ook: ja natuurlijk kan ik wat voor de club betekenen! 

Laat dan van je horen via vrijwilligers@hvch.nl of bekijk het 

actuele overzicht met vacatures op www.hvch.nl 

VAN DE BESTUURSTAFEL
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op dinsdag 8 november jl. legde het bestuur verantwoording af aan 

de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Hoofdtrainer Marc 

vd Ven vervroegde de training om de selectiespelers nog meer 

deelgenoot te maken van het reilen en zeilen binnen de club. Dat 

leverde een aantal goede vragen op van de kant van de jonge mannen. 

Eenmalige energietoeslag

Een van de punten van aandacht tijdens de vergadering waren ook 

hier de energieprijzen. We willen z.s.m. de accommodatie meer 

verduurzamen. Echter zullen we op korte termijn met een maatregel 

moeten komen om de hoge rekening op dit moment op te vangen. 

Vandaar dat de vergadering heeft ingestemd met een eenmalige 

energietoeslag van € 25,- per spelend lid. Hoe en wat verder zal 

binnenkort duidelijk worden gecommuniceerd. Naast deze eenmalige 

toeslag zijn er al acties uitgezet om ons gasverbruik beter in beeld te 

krijgen en te verlagen. Ook gaan we dit seizoen nog zonnepanelen 

realiseren op ons gebouw. De contributie zal voor komend seizoen 

hetzelfde blijven.

Bestuursleden herkozen

Een opkomst van ruim 50 leden in totaal zorgde voor een levendige 

discussie. Alle bestuursleden gaven een uiteenzetting van wat er het 

afgelopen jaar bereikt is en wat voor de komende tijd aandachtspunten/

actiepunten zijn. Daarnaast werden Joris Priem (voetbalzaken) en Ricco 

Kokshoorn (vrijwilligers) herkozen als bestuurslid. Heel mooi dat we 

met dit team door kunnen en beide heren natuurlijk gefeliciteerd met 

de herverkiezing en veel succes in jullie volgende bestuursperiode! 

JOUW MENING IS VAN BELANG!
Het bestuur van HVCH is altijd benieuwd naar de mening van leden 

over diverse onderwerpen die onze mooie club aangaan. Denk 

hierbij aan onderwerpen als de accommodatie, de sfeer op de club, 

de vrijwilligers en nog veel meer. Daarom is medio november een 

Ledentevredenheidsonderzoek (LTO) verstuurd aan ongeveer 1.400 

leden. Een soortgelijk onderzoek is vier jaar geleden uitgevoerd. 

De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in de wensen en 

uitdagingen van de leden en zijn belangrijke input voor het beleid 

van de vereniging. Op donderdag 9 februari wordt een bijeenkomst 

georganiseerd om de resultaten van het LTO terug te koppelen.

Heb jij iets interessants of onmisbaars voor in Blauw Gras?  

Of wil je de redactie versterken als grafisch vormgever? Laat van je 

horen! Je kunt ons bereiken via blauwgras@hvch.nl. Heb je nieuws 

voor de website of socials, mail dan naar communicatie@hvch.nl
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LANGS DE LIJN MET...

LANGS DE LIJN MET...

HESTER TEULE  
EN JESSE VAN 
HOOGSTRATEN

Het eerste seizoen langs de lijn bevalt tot nu toe prima. ‘Het is alleen  

maar plezier. Voor ons is het leuk om andere mensen te zien en 

te spreken. Onderling een praatje en grappen maken, het is een  

relaxte zaterdagochtend.’ Dat hierdoor op zaterdagochtend zijn 

eigen sport moet wijken vind Jesse geen probleem, volgens hem 

gaat het voetbal van Linde nu voor. De zus van Linde, Nore (4), staat 

ook langs de lijn. Maar zij vindt de speeltuin en de paprikachips uit 

de kantine nog net iets leuker. 

Hester en Jesse zijn beide sportief en vinden sport belangrijk  

voor zowel zichzelf als hun dochters. Zelf speelt Jesse als keeper 

bij SV TOP 6. Laat het nou net een droom van Linde zijn om later 

keepster te worden. 

Elke woensdag is er een druk programma, want na school is er eerst 

zwemles en daarna trainen. Hester volgt wekelijks alle trainingen en 

ze vind het leuk om te zien dat Linde steeds meer leert en handiger 

wordt met de bal. ‘Linde is altijd blij en enthousiast tijdens de train-

ingen en dat vind ik leuk om te zien.’ Linde was zelfs zo enthousiast 

dat ze de trainers ook gelijk had uitgenodigd op haar verjaardag. 

Op zaterdagochtend iets voor 9 uur is het al druk langs 
de lijn met ouders van de JO7-4, waaronder de ouders 
van Linde; Hester en Jesse. Deze inwoners uit Oss zijn dit 
eerste voetbalseizoen bij HVCH beland omdat er bij hun 
in de buurt heel weinig meiden voetballen. Linde wilde 
graag gaan voetballen, maar dan ook met andere meiden. 
Ze waren al eens eerder bij HVCH geweest en vonden de 
sfeer gemoedelijk, dus de keuze om naar Heesch te gaan 
was snel gemaakt.
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DOELMAN: 
Fons van Schijndel 

“Hij was een meevoetballende keeper en 

hield zich veel bezig met de organisatie op 

het veld. Speelde meer dan 350 wedstrij-

den voor het eerste elftal.”

VERDEDIGERS: 
Jan Muller †
“Hij was robuust, echt een rots in de bran-

ding. Sterke kopkracht en erg fanatiek.  

De tegenstanders werden al bang als ze 

hem zagen. Hij kon absoluut niet tegen 

zijn verlies”

Frans Verhoeven †
“Frans was een legende. Hij was onverzet-

telijk. Hij kwam uit een echte voetbalfami-

lie. Heel zijn familie was HVCH-minded.”

Willem Roefs 

“Willem kwam over uit de jeugd van WHV. 

Hij is een snelle speler en is soms onbe-

suisd. Dan neemt hij alles mee, maar hij is 

wel degelijk.”

Robbert Stam 

“Had een goed technisch inzicht. Dat geldt 

ook voor zijn vrije trap. Het was gewoon 

een slimme voetballer.”

MIDDENVELDERS:
Roy Vissers 

‘Een speler die de lijnen uitzet en zes man 

op het veld beter laat voetballen. Hij lijdt 

weinig balverlies. Een degelijke voetballer.”

Wilco van Buuren

“Je merkte aan alles dat 

hij betaald voetbal heeft ge-

speeld. Het maakte voor hem 

niet uit of hij een wedstrijd of een training 

speelde.”

Chris van den Akker 

“Speelde in het Nederlands amateurelftal 

en was echt een aanjager. Scoorde mak-

kelijk en had een vernietigend schot. Hij 

scoorde wel 14 à 15 keer per seizoen.”

 

AANVALLERS:
Maarten de Veer

“Was technisch, had een goede trap en 

kon goed koppen. Hij was een elegante 

voetballer en een zuivere linkspoot.”

Frans Beems † 

“Hij was fel. Bij de eerste voorzet lag de 

Dit is het  
beste HVCH-elftal  
aller tijden!
Jullie zijn het vast niet ontgaan: HVCH bestaat dit seizoen  
90 jaar. In al die jaren hebben er heel wat goede voetballers 
met trots het blauwwitte shirt gedragen, maar wie zijn  
nu écht de besten? Een speciaal geselecteerd panel  
nam spelers uit 90 jaar onder de loep. Met pijn in het hart 
moesten de panelleden spelers uitsluiten, maar met veel trots 
presenteren zij het beste elftal van HVCH van bijna een eeuw!

HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   12HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   12 27-11-2022   22:3427-11-2022   22:34



13BLAUW GRAS | DECEMBER 2022

TERUG IN DE TIJD

keeper al in het net, bij de 

tweede keer kwam de keeper niet 

eens meer opdraven. Frans was een kei-

harde voetballer.”

Jan van Dijk †
“Hij was heel snel, echt de beste uit zijn tijd 

bij HVCH en ook de beste in de regio.”

TRAINER EN LEIDER: 
Henry van Alebeek 

“Hij was zes jaar trainer en wist met HVCH 

twee keer kampioen te worden. Met hem 

als trainer deed HVCH altijd bovenin mee. 

Hij was een attente man en was betrokken 

bij de club.”

Willie Broeksteeg

“Is al 38 jaar leider, dus dat betekent dat je 

het goed doet. Hij is erg betrokken en ligt 

goed in de groep. Hij breekt nooit iemand 

af, écht een kunst. Hij is een verbinder.”

WISSELSPELERS: 
Tonnie Leeijen (Doelman)

“Hij was een sportieve keeper. Hij werd 

steeds teruggezet naar het tweede elftal, 

maar hij gaf nooit op. Hij knokte zich keer 

op keer terug in het eerste elftal.”

Jan Markus (Verdediger)

“Hij was een blok in de verdediging en 

ook grof. Hij praatte makkelijk iemand uit 

de wedstrijd. Hij was een geweldige man-

dekker en gewoon een goede voetballer. 

Bovendien erg gehaaid.”

Tinie Broeksteeg (verdediger)

“Was een keiharde verdediger met een 

geweldig schot. Was lange tijd aanvoer-

der en speelde meer dan 400 wedstrijden 

in HVCH 1”

Johnny van Uden (middenvelder)

“Hij was een goede versterking, een leider 

met inzicht. Hij kon andere spelers beter 

laten spelen en schroomde niet om een 

overtreding te maken als dat nodig was.”

Gert Buskermolen (Aanvaller)

“Gert was supersnel en hij was een sterke 

speler. Hij had weinig kansen nodig en 

scoorde daardoor makkelijk.”

Het panel dat zich heeft gebogen over de beste spelers ooit van HVCH bestaat 

uit personen van statuur binnen de vereniging. Wellicht overbodig, maar we 

geven hier graag aan waarom zij zijn benaderd.

Antoon van de Rakt, was bestuurslid bij HVCH en was scheidsrechter. 

Maar met zijn bijna 85 lentes is hij degene die HVCH 1 al het langst volgt. 

Van Heesche voetbalnamen waarvan wij al niet meer gehoord heb-

ben, citeert Antoon nog de krantenkoppen over hun acties, 

doelpunten en reddingen.

Fons van Schijndel, is het langst bestuurslid geweest 

bij HVCH waaronder 8 jaar voorzitter en ook het langst 

selectiespeler. Zo’n zeventien seizoenen stond hij onder 

de lat bij HVCH 1. Na zijn bestuursperiode bleef Fons trouw 

supporter van HVCH 1 en hij en zijn vrouw Corrie zien (bijna) alle 

wedstrijden.

Hans Kleijngeld, ook een man met een grote staat van dienst binnen HVCH. Hij zat vele jaren in het jeugdbestuur en algemeen 

bestuur. Hans is mede-oprichter van: Supportersclub HVCH (1978); Stichting Promotie HVCH en Club van 50 (2002). Hans volgt 

HVCH 1 al zo’n 60 jaar en is bij bijna alle uit- en thuiswedstrijden samen met zijn vrouw José van de partij.

Willie Broeksteeg, de jongste van het panel, maar wel het langst actief betrokken bij de selectie. Willie was eerst speler en 

toen hij vanwege een blessure moest stoppen werd hij gevraagd leider te worden. Al 38 jaar is hij het smeer tussen de raderen 

van HVCH 1, waarbij ook zijn vrouw Annie een bijzonder positieve rol heeft.
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HET MOMENT VAN

Aan de start van een nieuw voetbalseizoen beleefde onze JO9-1 meteen 

een bijzonder mooi en onvergetelijk hoogtepunt. Wij mochten namelijk 

meedoen aan het internationale Clash of Clubs toernooi bij Olympia’18 

in Boxmeer en speelden gedurende dit toernooi (zeer verdienstelijk) 

tegen leeftijdsgenoten van o.a. Ajax, Feyenoord, Sparta, Anderlecht, 

Beerschot en FC Köln.

Het feit dat ons team niet compleet was - Benjamin, David en Joep konden 

er niet bij zijn, maar zij werden geweldig vervangen door Mels, Niek en 

Teun - kon de pret en het enthousiasme niet drukken. Voor aanvang van het  

toernooi was het leuk om te zien hoe de jongens op verschillende manieren  

omgingen met dit aanstaande avontuur. De ene kon de nacht ervoor nau-

welijks de slaap vatten en de andere lijkt zo nuchter dat ie zich nauwelijks  

beseft hoe bijzonder deze dag gaat zijn. Hoe dan ook, van wedstrijd-

zenuwen bleek geen sprake tijdens de start van het toernooi. De Duitsers  

van SC Kelleringen werden dan ook gedecideerd op een 8-0  

nederlaag getrakteerd. Xavi - veelvuldig aangespeeld door 

Luca - hield zich hierbij niet in en scoorde erop los.

Tijdens de 2e wedstrijd was de tegenstand 

groter en mocht er aangetreden 

worden tegen Ajax. Alleen al 

het van dichtbij kunnen 

zien hoe die kinderen 

hun sport beleven, 

hun warming-up doen 

en begeleidt worden 

door hun staf, was een  

ervaring op zich. Door knap en geconcentreerd teamwork moest Ajax  

echter ook aan onze dadendrang geloven. Onze boys wonnen met 5-1 en 

zelfs de verdedigers Ties en Lasse (C) pikten knap hun doelpuntjes mee. 

Na deze wedstrijd brak een mindere periode aan voor ons team. Tegen 

Anderlecht - spelend met een meevoetballende keeper en een team dat 

onophoudelijk druk naar voren zette - werden onze boys volledig over-

rompeld (7-1 verlies). Anderlecht werd uiteindelijk ook de terechte winnaar 

van het toernooi. Ondanks geweldig keeperswerk van Lucas, trokken we 

tegen FC Köln (4-1 verlies) en tegen Feyenoord (3-0 verlies), helaas ook 

aan het kortste eind. Zo zie je maar weer, bij voetbal kunnen we winnen óf 

we kunnen...leren.

Aan het einde van het intensieve toernooi (8 wedstrijden van 

15 min.) rechten onze boys hun rug nog een laatste 

keer. Door te winnen van het Belgische Beers-

chot (met 4-1) en van Sparta Rotterdam 

(met 4-2), sloten we het toernooi 

schitterend af met een 9e plaats (16 

teams, waarvan 12 BVO’s). Iedereen 

kan met een bijzonder trots gevoel 

terugkijken op een geweldig voetbal-

avontuur. Deze belevenis pakken ze 

ons niet meer af!

Trotse trainers van HVCH JO9-1, 

Peter Verhoeven & Sebastiaan Carrasco

HVCH JO9-1  
MEET ZICH  
MET PROFCLUBS

HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   15HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   15 27-11-2022   22:3427-11-2022   22:34



Verk
oop

Aan
koo

p

Tax
atie

Jouw makelaar voor Heesch én omgeving!

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

HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   16HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   16 27-11-2022   22:3427-11-2022   22:34



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

HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   17HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   17 27-11-2022   22:3427-11-2022   22:34



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

HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   18HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   18 27-11-2022   22:3427-11-2022   22:34



BLAUW GRAS | DECEMBER 2022 19

WAT DOET...

Na enige discussie zijn ze er uit: “hier, aan deze tafel, zaten we toen het 

plan ontstond”. Hans Kleijngeld en Jan Markus hebben het over hun  

initiatief om de bebording rondom het hoofdveld te verbeteren.

Terug naar afgelopen mei. De heren waren vanuit de kantine een wedstrijd 

van JO19-1 op het hoofdveld aan het kijken en mijmerden over het aan-

staande kampioenschap van het eerste herenelftal. Een promotie naar de 

hoofdklasse, wat zou dat mooi zijn. Zo ontstond de vraag of de uitstraling van 

het sportpark past bij het niveau van het voetbal.

Er staat een prachtige nieuwbouw accommodatie. Ook het groen rondom  

de accommodatie ligt er tiptop bij. Alleen de bebording rondom het  

hoofdveld kan nog wel wat beter. Her en der zijn open plekken en sommige  

borden hebben een sopje nodig.

Jan en Hans zien een stadionopstelling voor zich. Dat betekent dat er ook op 

hoogte reclameborden te vinden zijn waardoor een geborgen stadiongevoel 

wordt gecreëerd. Via via komen ze met hun plan bij de sponsor commissie 

van HVCH terecht en krijgen ze een ‘go’ om aan de slag te gaan.

Eerst worden de huidige borden onder handen genomen. Bestaande  

borden worden deels vervangen voor een fris exemplaar en de gaten 

worden opgevuld met nieuwe borden. Daarvoor gaan Hans en Jan op 

pad door Heesch om ondernemers te interesseren voor een reclamebord.  

De animo is gelukkig groot.

Omdat het bevestigingssysteem van de reclameborden ruimte laat voor wat 

beweging zitten er soms vingers klem. Daarom wordt ook de manier van 

bevestigen vervangen voor een veiliger alternatief. 

Gelukkig voor HVCH zijn ze beiden gepensioneerd want al met al zijn de 

heren zeker twintig uur per week per persoon bezig met het benaderen van 

sponsors en het bestellen en bevestigen van de borden. 

Helaas ontkomt ook dit project niet aan de gevolgen van de sterke inflatie 

van de laatste tijd. Het ijzer is duurder geworden en het galvaniseren van  

de buizen ook. Gelukkig stak Peters Aanhangwagens de handen uit de  

mouwen en in de portemonnee voor een extra steun aan dit project.

De volgende stap is het realiseren van het stadionmodel. Het plan is om 

eerst een stellage aan beide zijden van het scorebord te plaatsen. Hiervoor 

is een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente. Op die stellage 

is plaats voor veertig reclameborden. Als de vergunning op tijd in orde is  

hopen Jan en Hans tussen kerst en oud-en-nieuw aan de slag te gaan.  

Vervolgens komen misschien ook nog andere zijdes aan de beurt.

Jan en Hans wilden in de eerste plaats de uitstraling van het hoofdveld  

verfraaien. Een fijne bijkomstigheid voor de club is dat de extra reclame-

borden ook inkomsten voor de club betekenen. De prijs is bewust laag  

gehouden zodat ook kleinere ondernemers kunnen meedoen. 

Nog even geduld en we hebben een heus ‘stadion’ in Heesch. Dan is het 

wachten op de wave, Kleintje Pils en de oprichting van de H-side. 

HVCH GAAT VOOR  
STADIONSFEER  
MET RECLAMEBORDEN

Onder de noemer ‘Samen zijn wij HVCH’ wordt er al een tijdje gewerkt aan  

de toekomstbestendigheid van de club. 

Onderdeel daarvan is het samenvoegen van twee clubs die zich bezig 

houden met sponsoring: Stichting Promotie HVCH (SPH) en onze  

vereniging. De integratie wordt vorm gegeven door de vers gevormde  

sponsorcommissie, bestaande uit Betty van Breemaat, Anthony van Bakel, 

Adri van den Akker en Ans van Venrooij, onder leiding van kwartiermaker 

Danny van Asperen. 

Zij werken ook het sponsorbeleid uit. Er zijn heel veel sponsormogelijkheden 

binnen HVCH en die worden nu op een rijtje gezet in de vorm van een cafe-

tariamodel. De sponsor kan hieruit straks kiezen wat bij hem past.

Daarnaast wordt er natuurlijk ook al het nodige uitvoerende werk verzet  

op het gebied van sponsoring. Onder andere door Marcel Bonte. Ook het 

reclameborden project van Jan Markus en Hans Kleijngeld valt hieronder.
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Gewoon een stel leuke gasten die ook nog 

eens een aardig potje kunnen voetballen. Zo 

werd de JO15-2 omschreven toen we bij hun 

coaches (Bas Vermeulen, Joris vd Berg en 

Dennis van Herpen) informeerden naar het 

team. Op een enkele blessure na zijn de spel-

ers topfit en hebben ze een teamspirit waar je 

u tegen zegt. BlauwGras ging op zoek naar het 

geheim van trainers Sam Leijen en Stan van 

Erp en bezocht een training van 

de JO15-2.

1 Thijmen de jong – Centrale verdediger. 100% 

inzet, rust aan de bal en een stel lange benen, 

meer heb je niet nodig als centrale verdediger. 

Blijft altijd kalm op het veld en laat zich zelfs 

door de meest partijdige scheidsrechters niet 

gek maken. 

2 Stijn Vermeulen – Rechtsback. Stond in een ver 

verleden als aanvaller te boek maar vond zichzelf 

toch meer een verdediger. Niks geen aanvaller 

of doelpuntenmaker. Gewoon plezier hebben, 

alles geven en die tegenstander uitschakelen. 

3 Danny vd Loop – Rechtsbuiten. Liep jarenlang 

op de tennisbaan rond maar heeft 2,5 jaar ge-

leden het licht gezien. Is helemaal vanuit Oss bij 

HVCH komen voetballen en is een onmisbare 

schakel aan de rechterkant. Levert maatwerk 

voorzetten af maar moet volgens zijn coaches 

nog wel aan zijn scorend vermogen werken.

4 Anas Sawan – Aanvaller. Wellicht niet de meest 

uitgesproken voetballer maar wel levensgevaar-

lijk voor het doel van de tegenstander. Stelt zijn 

medespelers met strakke voorzetten op maat 

regelmatig in staat om te scoren. Mag volgens 

zijn trainers soms wel wat egoistischer zijn en 

zelf wat vaker op doel schieten.

6 Bram Heesakkers - Rechtsback/linksback. 

Echte werkers heb je in ieder team nodig. Bram 

is zo’n echte werker. Soms thuis maar vooral ook 

op het veld met de JO15-2. Linksback of rechts-

back dat maakt niet zoveel uit. Heeft een gewel-

dige trap waarmee hij het spel moeiteloos verp-

laatst van verdediging naar aanval.

7 Mathijs van Lanen – Aanvaller. Het publiek 

roemt hem op zijn voetbaltechnische kwalitei-

HVCH JO15-2
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ten. Heeft daarnaast een prima schot en scoort 

goals aan de lopende band. Zou met een beetje 

meer rust aan de bal een echte topspeler kun-

nen worden. 

8 Tim v Bakel – Middenvelder. Volgens de train-

ers een ideale speler om in je team te hebben. 

Is overal inzetbaar op het middenveld en staat 

zowel verdedigend als aanvallend zijn mannetje. 

Geeft nooit op en gaat voorop in de strijd.

9 Sem Spierings – Linksback/Linkshalf. Heeft 

een fluwelen techniek in zijn linkerbeen en is in 

staat om heel de linkerkant te bespelen. Zoekt 

met zijn overzicht en rust aan de bal altijd naar 

de voetballende oplossing. Wordt door me-

despelers en tegenstanders veelal geprezen om 

zijn sportiviteit in het veld.

10 Gert-jan vd Elzen – Verdediger. Maakte na 

jaren in Vinkel te hebben gevoetbald eindelijk 

de goede keuze om bij HVCH te gaan spelen. 

Ieder elftal heeft een eigen ‘rots in de branding’ 

en voor de JO15-2 is dit Gert-jan. Wordt naast zijn 

verdedigende kwaliteiten geprezen vanwege 

zijn coachende rol in de defensie. 

11 Daan vd Hogen – Aanvaller. Sommige spelers 

hebben één been om mee te voetballen en één 

om op te lopen. Daan weet echter met zowel 

links als met rechts regelmatig het doel van de 

tegenstander te vinden. Heeft een kiezelhard 

schot waardoor keepers van de tegenstander 

soms met knikkende knieen in het doel staan.

12 Lars v Vugt – Middenvelder. Is als verdedi-

gende middenvelder constant aanspeelbaar en 

weet het spel goed vooruit te verplaatsen. Hoe-

wel het nooit precies gemeten is denken zijn 

trainers dat hij gemiddeld een marathon loopt in 

90 minuten. Is overal op het veld te vinden en 

maakt veel vuile meters voor zijn teamgenoten. 

13 Teun vd Berg – Aanvaller. Had er een paar 

jaar geleden genoeg van om steeds maar ballen 

tegen te moeten houden of uit het doel te moe-

ten halen. Werd van keeper omgeschoold tot 

aanvaller waardoor hij nu andere keepers ballen 

uit het net laat vissen.  

14 Daan v Nistelrooij – Verdediger. Met zijn fysiek 

en spelinzicht is hij van onschatbare waarde voor 

het team. Staat vaak op de goede plek om bal-

len te onderscheppen en levert deze daarna di-

rect weer in bij een medespeler.

15 Stan v Herpen – Middenvelder. Heeft alles wat 

een moderne rechtermiddenvelder nodig heeft. 

Zet met zijn spelinzicht en voorzetten regelmatig 

een medespeler vrij voor de goal. Maar maakt 

ook zijn doelpunten door zelf regelmatig op doel 

te schieten. Wordt door zijn coaches bestem-

peld als ‘een speler waarvoor je naar het stadion 

komt’ 

16 Finn v Oss – Keeper. Keepte jarenlang in de 

diverse selectie elftallen maar kwam dit jaar bij 

de JO15-2 keepen. Een echte killer in één tegen 

een situaties. Heeft er een tijdje uitgelegen van-

wege een blessure maar is hier ontzettend sterk 

van teruggekomen.

17 Levi v Thiel – Keeper. Twee keepers in het 

elftal, een situatie waar menig trainer/coach 

alleen maar van kan dromen. Levi is een  

uitstekende lijnkeeper met katachtige reflexen. 

En bovenal voor geen enkele  

tegenstander bang. Heeft al 

meerdere wedstrijden punten 

gepakt voor het team maar 

kon tijdelijk niet spelen  

vanwege een blessure.
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Scheidsrechters zijn een onmisbaar 
onderdeel van voetbal. Het 
scheidsrechterskorps van HVCH 
heeft sinds vorig seizoen versterking 
van drie jonge enthousiaste fluiters. 
Matthijs (24), Sjoerd (17) en Stan 
(17) leggen uit wat het leiden van 
wedstrijden zo mooi maakt. 

Elk weekend zijn er bijna 30.000 

scheidsrechters actief op de Nederlandse 

voetbalvelden. Veertien daarvan lopen als 

verenigingsscheidsrechter bij onze club rond. 

Matthijs de Bont, Sjoerd van Nistelrooij en Stan 

Putters besloten vorig seizoen: ik word ook 

scheids! Matthijs de Bont: “Ik dacht al langer 

dat ik dat wel leuk zou vinden, maar wist niet 

hoe hoog de drempel was om te beginnen. Ik 

had het daar een keer over met Thomas van 

Nistelrooij en die zei: ‘als jij wilt fluiten, dan 

gaan we dat regelen’. En zo simpel ging het 

eigenlijk ook. Voor ik het wist floot ik mijn eerste 

wedstrijd, bij de JO13. En een dag later nog een, 

bij Vrouwen 4.” 

STERK IN JE SCHOENEN

Ook Sjoerd en Stan lieten hun interesse merken 

aan Thomas, die zelf fluit en actief is in de 

scheidsrechterscommissie van HVCH. Samen 

met Edwin Hendriks stond hij langs de lijn bij de 

eerste wedstrijden van het drietal. Dat zorgde 

voor een prettige start. Matthijs: “Natuurlijk is 

het in het begin effe spannend. Zo’n eerste 

wedstrijd gaat nog heel snel, je hebt iets langer 

CURSUS

Die leergierigheid kunnen ze ook kwijt in de 

cursus verenigingsscheidsrechter, die ze 

alle drie volgen. Zo’n 25 scheidsrechters en 

scheidsrechters-in-spe uit de regio komen 

vijf avonden naar HVCH voor de cursus onder 

leiding van KNVB-docent Cees Vullings. 

Stan: “Dat is écht leuk! Het gaat niet over 

spelregelkennis, dat moet je zelf doen. Maar 

vooral verdieping op wedstrijdsituaties. Waar ga 

je staan bij een aftrap bijvoorbeeld. Dan zie je 

in zo’n groep dat er veel verschillende keuzes 

gemaakt worden, daar heb je het dan met elkaar 

over. Heel leerzaam!”

Positie kiezen, toepassing spelregels, 

communicatie, managen van de wedstrijd en 

randzaken. Op die vijf onderdelen beoordelen 

de scheidsrechters hun eigen wedstrijden. 

Sjoerd: “We hebben leerdoelen opgesteld, die 

proberen we toe te passen in de wedstrijden 

en dat bespreek je met begeleiders. Zo krijg je 

hele concrete ontwikkelpunten. Dat vind ik ook 

een mooi aspect van scheids zijn: je kunt jezelf 

erin blijven uitdagen en het is waardevol voor je 

persoonlijke ontwikkeling.”

ONTWIKKELING

Dat de drie jonge scheidsrechters zich snel 

ontwikkelen, dat is duidelijk. Ten opzichte van 

die allereerste wedstrijd, is er al veel veranderd. 

Matthijs: “Ik wacht nu soms even een situatie 

af om te zien hoe die zich ontwikkelt en neem 

dan pas mijn beslissing. En wat helpt: niet alleen 

de tijd nodig om een beslissing te nemen. Ik had 

in het begin ook moeite met de non-verbale 

communicatie. Welke kant steek ik mijn handen 

uit bij een inworp enzo, dat ben je gewoon nog 

niet gewend.”

Sjoerd knikt instemmend. “Je loopt meteen 

tegen situaties aan waarbij je denkt ‘wat moet ik 

doen?’. Je moet op veel dingen tegelijk letten en 

in een fractie van een seconde een beslissing 

nemen. Als het spel even stil lag, legden 

Thomas of Edwin rustig uit hoe en wat. Ook na 

de wedstrijden spraken we situaties door en 

moedigden ze me aan tot zelfreflectie. Het is 

echt een proces van vaker doen en sterker in je 

schoenen komen te staan.”

Het drietal maakte vorig seizoen vol 

enthousiasme de eerste meters als 

scheidsrechter. Maar ook buiten de lijnen 

gingen ze actief met hun nieuwe rol aan de slag. 

Met dank aan KNVB-documenten én YouTube. 

Matthijs: “Er zijn best wat filmpjes waarbij je de 

scheids kunt horen of de communicatie tussen 

VAR en scheids kunt volgen. Bjorn Kuipers en 

Bas Nijhuis zijn bijvoorbeeld écht verschillende 

types, praten heel anders tegen spelers. Dat is 

leuk om te kijken, én leerzaam.” 

Ik vind dat ik er ook 
als voetballer beter van 

ben geworden!

“
”

DRIE TALENTVOLLE VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS

“ EEN WEDSTRIJD 
LEIDEN GEEFT 
ONTZETTEND VEEL 
VOLDOENING”
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fluiten, maar ook zeggen wat je doet, ongeacht 

of je op dat moment de juiste beslissing  

neemt. Als een soort dirigent, zodat iedereen 

weet wat ze aan je hebben. Strak, consequent 

en duidelijk.”

De ervaring als scheidsrechter, heeft Stan  

(19-1) en Sjoerd (19-3) ook als voetballer 

veranderd. “Ik denk dat ik er als voetballer ook 

echt beter van ben geworden. Ik protesteer 

nooit meer, accepteer beslissingen en heb meer 

begrip. Dat probeer ik ook over te brengen op 

de rest van mijn team.” Lachend: “Maar dat lukt 

lang niet altijd!”

LEIDERSCHAP

Het lot van de scheidsrechter is dat je het nooit 

voor iedereen goed kunt doen. Je bent af en toe 

het middelpunt van kritiek, van binnen én buiten 

het veld. Sjoerd: “De omgang met kritische 

spelers, leiders, trainers, ouders, publiek vind ik 

eigenlijk wel mooi. Je moet achter je beslissing 

OOK 
SCHEIDS 
WORDEN?

Ben je tussen 14 en 99 jaar en 

wil jij wedstrijden leiden? Dat kan! 

Op zaterdag of zondag, van de jongste jeugd tot 

de senioren en op tijdstippen die jou het beste 

passen. We zorgen voor begeleiding en als je 

wilt kun je op kosten van de club een KNVB-

scheidsrechterscursus volgen. Twijfel niet en 

neem eens vrijblijvend contact op met Frans 

Wijnen: 06 14898340 of frans@geldengezin.nl 

blijven zitten in een wedstrijd. Daar moet je je 

voor afsluiten. Soms gaan dingen zo snel, komt 

er zoveel op je af. En jij moet die beslissing 

nemen. Zeker als je na een wedstrijd dan van 

22 spelers een handje krijgt of complimenten 

van de trainers, dan geeft dat enorm veel 

voldoening! Dat is gewoon gaaf!”

staan. Vol overtuiging. Ik merk dat ik daar echt 

stappen in heb gemaakt. In het begin voelde 

ik me een jongetje op het veld, nu echt een 

scheidsrechter. De momenten dat je van jezelf 

weet ‘ik heb dit gewoon goed gedaan’, dat 

gevoel van leiderschap is super mooi!” 

Matthijs herkent dat: “Accepteer dat je fouten 

maakt, dat hoort erbij. Dat moet niet in je hoofd 

“ EEN WEDSTRIJD 
LEIDEN GEEFT 
ONTZETTEND VEEL 
VOLDOENING”
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Energiezuinig en
duurzaam wonen 
Verduurzaam je huis in 3 stappen.

Start op Rabobank.nl/duurzaamwonen
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ZO VADER...

ZO VADER... 
ZO KIDS!

Kenny Maxx Micki Dexx

Leeftijd 41 12 10 5

Team 35+ en trainer JO13-1 JO11-2 Mini’s

Positie Middenveld / spits Spits / rechts midden Middenveld

Rugnummer 3 9 8 2

De favoriete club van alle vier is PSV. Opa en oma hebben een seizoenskaart en om de beurt mag er  
één van de kleinkinderen mee naar de thuiswedstrijd.

Favoriete speler Xavi Simons Cody Gakpo Cody Gakpo Phoxy

Mooiste  
voetbalmoment

Als speler ben ik twee keer kampioen 
geworden maar dat is jaren terug: 
met HVCH 11 en in de C4. Als trainer 
ben ik vaker kampioen geweest.

Toen ik met mijn goal op tv 
kwam bij De Eretribune en 
toen ik 125 goals  
scoorde in één seizoen.

Het is me een keer gelukt 
om drie tegenstanders uit 
te spelen en daarna een 
assist te geven.

Het leukste 
vind ik het als ik 
bij papa in het 
team zit.

Heb je wel eens  
een blunder  
gemaakt?

Ik heb een keer twee eigen  
doelpunten in één wedstrijd  
gemaakt. Twee keer zelfs. 

Na lang nadenken: bij de F-jes 
had ik in een wedstrijd twee 
keer gescoord, eindstand 1-1. 

Voor het open doel 
schoot ik de bal over.

Toekomstdromen  
op voetbalgebied

Ik ben bang dat een profclub het niet 
meer gaat worden…

Het liefst word ik profvoet-
baller en als dat niet lukt, dan 
is mijn doel HVCH 1 halen.

Voor mij hetzelfde: 
profvoetbalster of HVCH 
Vrouwen 1.

Kenny is trainer bij al zijn kinderen en ziet ze dus regelmatig voetballen. Maxx, Micki en Dexx komen soms bij papa kijken 
maar vaak meestal lukt dit niet.

Voetbalkwaliteit Fanatiek Scoren Tweebenigheid

Dit kan beter Conditie Verdedigen Keepen

HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   25HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   25 27-11-2022   22:3427-11-2022   22:34



Een blessure 
of andere klacht?

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

Met ons 
kun je bewegen naar gezondheid!
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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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HEESCH

Zo’n vierenvijftig jaar geleden lokte Marijke Broeksteeg haar Cor naar 

Heesch, waar ze iets later in de Torfcamp op nummer 13 gingen wonen. 

Een huis waar Cor ook zelf veel aan gebouwd heeft, want van beroep is hij 

fijn timmerman. Cor en Marijke hebben vier zoons, Walter, Harm, Rick en 

Rob. Drie van de vier hebben bij HVCH gevoetbald. Rick voetbalt trouwens 

nog steeds. Cor en Marijke hebben ook zeven kleinkinderen, drie meiden 

en vier jongens, waarvan er drie bij HVCH voetballen. Dus vanzelfsprekend 

is Cor vaak op de zaterdagen aan de Binnenweg te vinden om aan  

te moedigen.

Voor zijn werk zat Cor vaak ver weg in de Randstad. En omdat er voor 

bij een groot gezin best wat komt kijken, had Cor lange tijd op zaterdag 

nog een ander baan. Op zijn zestigste kon Cor met een speciale regeling 

stoppen met werken.

KLUSSENGROEP

Cor van Aalst is al zo’n zestien jaar bij de klussenploeg. Nu bekijkt de 

ploeg zelf wat er moet gebeuren, maar vele jaren lang lag de coördinatie 

bij de helaas overleden Martien Arts. Om iets voor negen uur is Cor op 

de dinsdagochtenden bij HVCH. Even kletsen en dan met zijn allen aan 

het werk. Snoeien, de heg knippen, de tuintjes bijhouden, vegen en in 

deze periode natuurlijk veel blad ruimen. Vuilnisbakken legen en ook de 

reclameborden moeten regelmatig gewassen worden. Er is altijd wel iets 

te doen op het sportpark. 

Die klussengroep bestaat momenteel uit twaalf personen: 

Tinie van Hoorn, Toon Ruijs, Kees den Brok, Fons van Schijndel, Chris 

Ploegmakers, Rini Janssen, Hans Romme, Gerrit van Lith, Mart van Dijk, 

Gerrit Kleijngeld, Jan Schuurmans en natuurlijk Cor.

DE DAG VAN...

COR VAN 
AALST
De dauw trekt langzaam van het gras, de grote groene 
kruiwagens gaan af en aan en worden bestuurd door de 
zwarte-jassen-brigade. Een geintje hier en daar, maar om 
kwart voor tien ’s morgens wordt er vooral hard gewerkt.  
Het is dinsdag 11 oktober en er ligt veel blad en er liggen 
nog veel meer eikels. Pak zo’n kruiwagen en je weet meteen 
hoeveel zwaarder eikels zijn dan bladeren.
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ACTIEF VOOR DE CLUB

Jeugdleider of -trainer worden voor zijn zoons was niet aan Cor besteed. 

Toen werkte hij nog teveel. Maar al lange tijd voordat Cor bij de klussengroep 

kwam, was hij materiaalman op de trainingsavonden. In 2014 werd Cor 

daarom verkozen tot Verenigingsman van HVCH. Als materiaalman is 

Cor ook even moeten stoppen vanwege ziekte. Die ziekte heeft Cor 

overwonnen en ondanks het gemis van een deel van zijn longen is hij nog 

altijd actief. Sterker nog, bij de bouw van de nieuwe HVCH-accommodatie, 

nam Cor op verzoek van Jos van Helvoirt de hamer en zaag weer ter hand.

Op de zwarte jassen van de klussengroep staat niet voor niets 

SAMEN zijn wij HVCH.

Wat een mooie club!

8.40 uur 

thuis vertrekken

8.50 uur 

de fiets stallen bij HVCH

9.05 uur 

aan het werk, net wat er te doen is

10.30 uur 

koffiepauze

11.50 uur 

einde oefening

12.05 uur 

thuis voor de lunch
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DE DAG VAN...
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www.ari-jenne.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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Luca
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 Uden
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JIJ HEBT DE WERELD
IETS MOOIS TE VERTELLEN.
WIJ HELPEN JE OM DAT
MOOI IN BEELD TE BRENGEN.

Hanegraaf keukens  ‘t Dorp 66 Heesch  0412 - 20 28 49 
info@hanegraafkeukens.nl  www.hanegraafkeukens.nl
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11 VRAGEN AAN...
Langs de lijn bij onze eerste elftallen staan sinds de start 
van dit seizoen twee nieuwe trainers. Tom Vrenken leidt het 
vrouwenteam in de Eerste Klasse en Marc van de Ven verrast 
met een bliksemstart in de Vierde Divisie. Een kennismaking.
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INTERVIEW

Op de foto: Marc van de Ven (trainer HVCH 1, links) en 

Tom Vrenken (trainer HVCH Vrouwen 1, rechts) met in hun 

midden Mark van der Steen (trainer HVCH 2).

1. NIEUWE NAMEN EN GEZICHTEN, DUS EERST: WIE BEN 
JE EN WAAR KOM JE VANDAAN?

MV: Ik ben 45, geboren en getogen in Veghel, maar woon sinds 12 jaar 

in Uden. Ik werk als Hoofd Voetbalontwikkeling bij Helmond Sport, als 

docent aan de KNVB Academie en daarnaast heb ik een eigen bedrijf in 

verpakkingsmaterialen, VDV Verpakkingen. En HVCH natuurlijk. Maar als ik 

op het voetbalveld sta voelt dat niet als werken!

TV: Ik ben 10 jaar jonger dan Mark, opgegroeid in Boxmeer maar 

woonachtig in Cuijk. Naast mijn rol bij HVCH geef ik ook les bij de KNVB 

en werk ik als docent Sport op het CIOS in Arnhem. Bij alle drie geldt dat ik 

veel voldoening haal uit het laten ontwikkelen van anderen. 

2. WAT IS JE VOETBALACHTERGROND?

MV: Ik was zeker niet het grootste talent, maar heb bij Blauw Geel alle 

jeugdselectieteams doorlopen. Door blessures moest ik op 17-jarige 

leeftijd stoppen. Een jaar of 4-5 later ben ik met een vriend een jeugdteam 

gaan trainen en vanuit daar mijn trainerspapieren gaan halen. 

TV: Ik heb vroeger altijd gehandbald en ben pas als 15/16-jarige gaan 

voetballen, bij Olympia ’18 in Boxmeer. Maar nooit op heel hoog niveau. 

3. HOE BEN JE HET TRAINERSVAK INGEROLD?

MV: Je begint omdat je het leuk vindt en je denkt nogal snel dat je er 

verstand van hebt. Ik begon zomaar met een vriend en heb daarna alle 

selectie jeugdteams gehad bij Blauw Geel. In die jaren heb ik veel geleerd 

van de ervaren trainers daar. Ik liep stage bij het eerste, werd er Hoofd 

Opleidingen, haalde UEFA C. Dat lukte met mooie cijfers, waardoor de 

KNVB me vroeg of ik daar Talentcoach wilde worden en later ook docent. 

De theorie is hartstikke mooi en belangrijk, maar de praktijk is elke dag 

toch weer anders.  Ik was op mijn 33e al hoofdtrainer bij Venhorst, heb 

mooie clubs gehad in de regio en heb in de jeugd getraind bij FC Den 

Bosch, PSV en nu Helmond Sport. Door de jaren heen doe je veel bagage 

op die van pas komen in allerlei situaties als trainer. 

TV: Ik heb veel gedaan in de jeugd bij JVC en ik heb een duidelijke gedachte 

over opleiden, dus schreef ik daar ook een meerjarenplan. Vrouwenvoetbal 

was niet direct mijn ambitie, maar via een stagiaire van school werd ik 

gevraagd om een halfjaar SSS‘18 uit Overloon uit de brand te helpen. 

Ik had het dat halfjaar zó naar mijn zin, dat ik besloot te blijven. In het 

vrouwenvoetbal is voor een trainer veel winst te behalen op ontwikkeling. 

Dat vind ik super mooi. Na mooie prestaties in Overloon en bij FC Gelre 

volgde ik Cor Perlee op bij Woezik, dat net door loting was gepromoveerd 

naar de Topklasse. In de winterstop hadden we 0 punten…. Iedereen zei 

‘zie je wel, die horen er niet thuis’. Maar ik zag wél ontwikkeling en hield 

vast aan mijn plan en visie. Uiteindelijk konden we ons via de nacompetitie 

handhaven. Daar merkte ik een halfjaar later dat eerdere ambities waren 

verdwenen, dat werkte voor mij niet meer. Daarna koos ik voor derdeklasser 

Gassel 3e, zodat ik ook wat meer thuis kon zijn in de periode rondom de 

geboorte van onze zoon. Daar heb ik fijn gewerkt, maar uiteindelijk voelde 

ik dat ik meer ambities had!

4. HOE BEN JE BIJ HVCH TERECHT GEKOMEN?

MV: Ik heb het de laatste 4 jaar goed naar mijn zin gehad bij Boekel Sport. 

Maar ik hou van transparantie, de club wist ook dat ik graag hogerop wilde. 

In februari kwam HVCH in beeld. Heesch is voor mij dichtbij en past bij 

mijn ambities, dus ik hoorde en zag wel eens wat. Ik ken wat oud-spelers 

en oud-trainers, daar win je informatie in en zo krijg je een gevoel hoe  

men over de club praat. Na een telefoontje met Theo Kamp en een aantal 

gesprekken, had ik datzelfde positieve gevoel. En dat was wederzijds. 

Gelukkig heb ik de periode in Boekel ook goed kunnen afsluiten met een 

kampioenschap en historische promotie naar 2e klasse! 

HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   35HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   35 27-11-2022   22:3427-11-2022   22:34



TV: We speelden vorig seizoen met Gassel in de beker tegen HVCH, 

stonden met rust zelfs nog met 1-0 voor.  Ik sprak Cor Perlee rondom die 

wedstrijd en Cor tipte de club: hou hem eens in de gaten. Twee weken 

later belde HVCH mij. Daarna hebben we best wat gesprekken gehad, 

want in het vrouwenvoetbal is het óf goed geregeld óf drie keer niks. Ik 

wilde vooraf goed weten hoe dat hier zat. Maar HVCH was heel serieus, 

het verhaal sprak me aan. Uit de gesprekken kwam naar voren dat de club 

het beleidsplan graag verder wil implementeren en daarnaast ambitieus is 

rondom het vrouwenvoetbal!

5. JE WARMING-UP IN HEESCH ZIT EROP. HOE HEBBEN 
JULLIE DE EERSTE MAANDEN ERVAREN?

MV: De onderlinge sfeer is geweldig. Als je hier rondloopt, hangt er een 

gemoedelijke en fijne sfeer. Kijk eens naar het aantal stafleden dat rondom 

een trainingsavond aanwezig is. Stuk voor stuk mensen die het beste 

met je voor hebben en je aan alle kanten willen helpen. Mensen willen er 

samen iets van maken. Die bereidheid merk ik ook in de spelersgroep. We 

hebben een hecht team, een groep die samen hard wil werken. Van zo’n 

team wil je graag deel uitmaken!

TV: Ik vind die betrokkenheid ook echt bijzonder. Het vrouwenvoetbal 

hangt er hier niet bij. Er wordt hard gewerkt, de trainingsopkomst is prima, 

de speelsters gaan echt aan de slag met de oefenstof. Prachtig hoe het 

vrouwenvoetbal in het zonnetje werd gezet tijdens de dag met de oud-

internationals. En tijdens het jubileumfeest was ook het selectieteam in 

grote getalen aanwezig, dat zegt veel! 

6. HOE ZIET JOUW WEEK ERUIT?

MV: Ik heb een jaarplan, een grove schets van wat ik conditioneel, 

teamtactisch en qua spelprincipes terug wil zien in wedstrijden. Dat 

schaaf ik gedurende het seizoen telkens bij, maar is wel de basis voor mijn 

aanpak. Op maandag maak ik de eerste analyse van de tegenstander, 

na een belrondje met andere trainers. Elke dinsdagochtend maak ik de 

training voor dinsdag, op donderdagochtend idem. Op dinsdag bespreken 

we de wedstrijd om 19.45u na, soms met beelden of met een tactiekbord. 

Maximaal een kwartiertje, zodat we om 20u op het veld staan. Op vrijdag 

en zaterdag ben je bezig met voorbereidingen op de wedstrijd. Ik maak 

een digitale wedstrijdbespreking, met beelden en / of animaties. Dat vul ik 

in aanloop naar zondagochtend aan. Op zondag lunchen we samen, doen 

we de bespreking en gaan we om 14u naar buiten voor de warming-up. 

Klinkt heel gestructureerd, dat probeer ik ook. Een opstelling maken vind ik 

eigenlijk een van de makkelijkste dingen van het trainerschap!

TV: Ik ben ook de hele week met dat proces bezig. Ik evalueer meestal 

op maandag de wedstrijd, soms door beelden terug te kijken als die 

beschikbaar zijn. Op zondagavond heb ik vaak al contact met speelsters. 

Een appje: wat vond jij van de wedstrijd? Dat neem ik mee in mijn 

strijdplan voor het weekend erop. Dinsdag staat bij ons in het teken van 

voetbalconditie en nabespreking. Ik doe dat in verschillende vormen, want 

ik vind het belangrijk dat speelsters ook aan het denken gezet worden, zelf 

inzicht krijgen. Donderdag is de training specifiek gericht op voetbalvisie 

en speelwijze. Dan proeven we al aan de tegenstander van zondag. Als zij 

met opkomende backs spelen, wat betekent dat dan voor ons spel? Vanuit 

die voorbereiding en analyse komen we tot een aanpak voor de wedstrijd, 

als team en individueel. 

7. KLASSIEK 4-3-3, GEGENPRESSING EN OF MET DE PUNT 
ACHTEREN? WAT ZIJN JOUW SPELPRINCIPES? 

MV: Ik geloof niet in een formatie, die staat er namelijk alleen bij de 

aftrap. Je zult vanuit onze spelersgroep verschillende antwoorden 

krijgen op deze vraag. We werken vanuit 12 spelprincipes, 4 bij balbezit, 

4 bij balbezit tegenstander en 2 voor elk omschakelmoment. Die maken 

we bespreekbaar, maar vooral trainbaar, zodat ze die in de praktijk leren 

herkennen. We weten bijvoorbeeld welke ruimtes we moeten bespelen en 

wie daar het beste tot hun recht komen.

TV: Ik wil attractief aanvallend voetbal spelen. Maar dat zeggen alle trainers. 

Ik geloof in opbouw van achteruit, vanuit balbezit naar voren voetballen, 

met veel beweging en vooral als team verdedigen en aanvallen. Alles en 

iedereen moet meedenken en meedoen. Onze drie middenvelders mogen 

bijvoorbeeld best van plek variëren, als ze ook maar de omschakeling 

pakken en het bij balverlies compact maken. We horen terug dat we leuk 

voetbal spelen, dat mensen nieuwsgierig zijn om te komen kijken. Dan 

denk ik: ‘yes, we zijn op de goede weg!’

8. VERSTAND VAN VOETBAL IS NIET MEER VOLDOENDE 
VOOR EEN COACH. HOE ZIE JIJ DAT?

MV: Trainer zijn is een totaalplaatje. Het ene moment ben je meer met een 

individuele speler bezig, de andere keer met de groepsdynamiek of het 

voetballende proces. Ik denk dat de juiste randvoorwaarden er zijn én dat 

we als staf de bagage hebben om met al die thema’s op het juiste moment 

goed om te gaan. 

TV: Op mijn werk heb ik veel collega’s die ook trainer zijn. Onze conclusie: 

vrouwenvoetbal is echt complexer dan mannenvoetbal. Emoties en irritaties 

komen anders naar voren en spelen vaak langduriger dan bij mannen. 

Dat hoort erbij, ik probeer altijd heel open en eerlijk in te zijn. Speelsters 

moeten het gevoel hebben dat ze fouten mogen maken en altijd vragen 

kunnen stellen. Individuele aandacht is daarbij heel belangrijk. Dat varieert 

Een opstelling maken vind 
ik een van de makkelijkste 

dingen van het trainerschap“ ”

4-3-3? Ik geloof niet in 
formaties, die staat er 

namelijk alleen bij de aftrap“
”
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van een appje als ze jarig zijn tot een gesprekje tijdens of na training. Ook 

mijn wissels horen waarom ze wissel zijn. Ik vind dat speelsters het recht 

hebben op een antwoord, dus maken we alles bespreekbaar. 

9. ALS JE BESTUURSLID ZOU ZIJN, WAT ZOU JE GRAAG 
VERBETEREN OF VERANDEREN?

MV: Er is mij verteld dat hier 20 jaar geleden de beste grasmat van de regio 

lag… De aankleding van het hoofdveld is fors verbeterd, een uitstraling die 

past bij dit niveau. Ook de grasmat zou meer kwaliteit mogen hebben!

TV: Ik vind dat er een duidelijk beleidsplan ligt, met focus op eigen 

speelsters en identiteit. Dat moet nu in uitvoering worden gebracht en 

structuur krijgen. Bijvoorbeeld in de route van jeugd naar het eerste. Dat 

zijn zaken die al goed onderweg zijn, maar waar we ook nog stappen 

kunnen maken!

10. WAT IS ‘TYPISCH HVCH’ EN MOGEN WE ZEKER NIET 
VERLIEZEN?

MV: De sfeer die er hangt bij de club, het vrijwilligersbeleid en die enorme 

betrokkenheid. Ik heb hier al regelmatig gehoord ‘Samen zijn we HVCH’ en 

daar sluit ik me graag bij aan! 

TV: Die Heesche identiteit. Ik heb zelden een club gezien waar dat zo 

stevig geworteld is in het beleid. Op de eerste plaats oog hebben voor wat 

er binnen de club loopt en wat er van buitenaf bij komt moet dus absolute 

meerwaarde zijn. Dat betekent dat je als trainer dus ook naar het 2e en 3e 

elftal en naar de jeugdopleiding moet gaan kijken. Hoe kunnen we daar 

bouwen en goede aansluiting krijgen bij het niveau waarop wij spelen? We 

spelen met drie aanvallers van 17 jaar, vijf meiden zijn vorig seizoen vanuit 

de jeugd doorgestroomd. Daar kunnen we als staf veel ontwikkeling in 

stoppen, ze pikken dat geweldig op. Maar: ze zijn jong, dus die ontwikkeling 

gaat grillig zijn. Maar dan kom ik terug bij wat ik net zei: ze moeten weten 

dat ze fouten mogen maken. Daar begint beter worden. En dat vind ik een 

super interessant proces!

11. WAT IS JE AMBITIE BIJ HVCH?
MV: Dit seizoen is voor mij geslaagd als we op een prettige manier blijven 

samenwerken en ons zorgeloos handhaven. En als het even kan wat meer. 

Om van daaruit door te bouwen naar een stabiele hoofdklasser, kun je weer 

verder naar boven kijken, maar dan ben je een paar jaar verder. Dat klinkt 

afgezaagd, maar dat is het wel. Mijn persoonlijke ambitie stel je steeds bij. 

Toen ik bij Blauw Geel zat, wilde ik bij een BVO werken. Dat is gelukt. Als 

amateurtrainer wilde ik naar de Hoofdklasse, dat is op dit moment ook 

gelukt. Nu wil ik me op dit niveau vooral bewijzen. 

TV: Onze doelstelling is dit jaar strijden met die subtop, volgend jaar strijden 

om promotie. Want we willen naar die hoofdklasse toegroeien. Voor mezelf 

is het seizoen geslaagd als ik mijn ploeg heb kunnen ontwikkelen met 

gedegen en attractief voetbal. 

Vrouwenvoetbal is 
echt complexer dan 

mannenvoetbal“
”

BLAUW GRAS | DECEMBER 2022 37

HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   37HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   37 27-11-2022   22:3427-11-2022   22:34



AFVAL 
ZIT VOL 
KANSEN

vanmunster.com

Scoren doe je samen!

 KLEI EXPLOITATIE

  NATUURONTWIKKELING 

    INFRA 

HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   38HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   38 27-11-2022   22:3427-11-2022   22:34



AFVAL 
ZIT VOL 
KANSEN

vanmunster.com

Scoren doe je samen!

 KLEI EXPLOITATIE

  NATUURONTWIKKELING 

    INFRA 

HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   39HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   39 27-11-2022   22:3427-11-2022   22:34



‘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

HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   40HVCH_magazine_nmr16_dec2022.indd   40 27-11-2022   22:3427-11-2022   22:34


