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vv Hees
Locatie Hees

Kantine / Bestuurskamer

Emailadres algemeen

Secretariaat

Ledenadministratie

Bankrelatie

Website

KNVB relatienummer

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a, hoek Insingerstraat / Wieksloterweg

035-6012272 / 035-6030203

info@vv-hees.nl

Rolinka van Beek, Colenso 90,3761 GJ Soest, secretariaat@vv-hees.nl
Jan Steenlaan 33, 3764 WP Soest, 06-25398315, ledenadministratie@vv-hees.nl
NL79 RABO 0359 9160 66

www.vv-hees.nl

BBCC58G (district West 1)

Hoofdbestuur
Voorzitter Ed Knies 06-10540016

Vice-voorzitter Hans Uit den Bogaard 06-23754471

Secretaris Rolinka van Beek 06-10977327

Penningmeester André van Arnhem 06-22541522

Jeugdzaken Sander Rijnja 06-25051087

Technische zaken senioren Vacant 

Algemene en sponsorzaken Jeffrey Dorrestijn 06-51669293

voorzitter@vv-hees.nl 
wedstrijdzaken-senioren@vv-hees.nl
secretariaat@vv-hees.nl 
penningmeester@vv-hees.nl
jeugd-zaken@vv-hees.nl

sponsorzaken@vv-hees.nl
Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris  Fons Hilhorst 035-6022213 wedstrijdzaken-jeugd@vv-hees.nl
Ledenadministratie
Ledenadministrateur Yvonne Hartman 06-25398315 ledenadministratie@vv-hees.nl
Jeugdcommissie
Jeugdvoorzitter Sander Rijnja 06-25051087

Jeugdbeleid Hans Post 06-53839763

Secretaris  Marloes van der Meer 06-53188828

Lid  Herbert Lentink 06-29043510

Algemene zaken Arnoud Ophuijsen 06-19283324

jeugd-zaken@vv-hees.nl 
postha@gmail.com

vandermeermarloes@gmail.com

aliceherbert@casema.nl

arnoud.ophuijsen@rabobank.nl

Jeugdcoördinatoren
Jeugdcoördinator O19 & O17 Herbert Lentink 06-29043510 aliceherbert@casema.nl

Jeugdcoördinator MO19 Pamela Rijnja 06-13496780 pamelarijnja23@gmail.com

Jeugdcoördinator O16,O15,O13 Hans Post 06-53839763 postha@gmail.com

Jeugdcoördinator O10,O9,O8 Arnoud Ophuijsen 06-19283324 arnoud.ophuijsen@rabobank.nl

Jeugdcoördinator kabouters,O7 Vacant 

Leiders / teambegeleiding
Hoofdtrainer selectie Harold Valkenburg 06-12542754 haroldvalkenburg@hotmail.com

Assistent trainer selectie André Geurtsen 06-14308095 andregeurtsenag@gmail.com

Technisch manager Hees 1 Gert-Jan Timmer 06-19968515  -

Leider Hees 1 Yvonne Hartman 06-25398315 yvonnehartman@casema.nl

Leider Hees 1 Fred Voskuilen 06-10547038 f.voskuilen10@gmail.com

Grensrechter Hees 1 Arie Kamerbeek 035-6021973 3766bc36@hetnet.nl

Verzorger selectie Charles Roest 06-46539544 roest229@planet.nl

Leider Hees 2 André Geurtsen 06-14308095 andregeurtsenag@gmail.com

Leider Hees 2 Jesse Blankenstein 06-23024630 wout@stomerijprimeur.nl

Leider Hees 3 Chris Uit den Bogaard 06-49706735 c.uitdenbogaard@kpnmail.nl

Leider MO19-1 Sander Rijnja 06-25051087 sanderrijnja@hotmail.com

Leider MO19-1 Leo Saas 06-37335113 saasleo@gmail.com

Leider O19-1 Hans Uit den Bogaard 06-23754471 jmudb1962@gmail.com

Leider O17-1 Jeffrey Dorrestijn 06-51669293 mwester@casema.nl
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Leiders / teambegeleiding
Leider O17-1 Rutger van Luijtelaar 06-24624059 brutes84@hotmail.com

Leider O16-1 Ewout Jansen 06-21181885 ewout.jansen@ziggo.nl

Leider O16-1 Herbert Lentink 06-29043510 aliceherbert@casema.nl

Leider O16-1 Desmond Eysbach 06-28061696 desmondeysbach@gmail.com

Leider O15-1 Remi van de Pol 06-38299789 remivdpol@hotmail.com

Leider O15-1 Hans Warmerdam 06-12090163 hans.warmerdam@rabobank.com

Leider O14-1 Peter Teunis 06-20994095 peterteunis@hotmail.nl

Leider O14-1 Jeroen Kroon 06-29550079 kareljeroen@gmail.com

Leider O13-1 Carlo Kroon 06-53468286 tckroon@hotmail.com

Leider O13-1 Peter Brehler 06-13043146 peter@brehler.info

Leidster O10-1 Joyce Tans 06-51518371 rtans@casema.nl

Leidster O10-1 Marloes van der Meer 06-53188828 vandermeermarloes@gmail.com

Leider O9-1 Arnoud Ophuijsen 06-19283324 arnoud.ophuijsen@rabobank.nl

Leider O9-1 Wouter Niezink 06-12675837 wouter.niezink@gmail.com

Leider O7-1 Johan Walen 035-6027213 j.walen@vodafonethuis.nl

Trainers
Hoofdtrainer selectie Harold Valkenburg 06-12542754 haroldvalkenburg@hotmail.com

Ass. trainer selectie / Hees 2 André Geurtsen 06-14308095 andregeurtsenag@gmail.com

Trainer lagere elftallen Chris Uit den Bogaard 06-49706735 c.uitdenbogaard@kpnmail.nl

Trainer lagere elftallen Hans Walen 035-6020763 hwalen@casema.nl

Trainer vrouwen 35+ Frits van de Pol 035-6029009 fvandpol@ziggo.nl

Trainer MO19-1 Chris Uit den Bogaard 06-49706735 c.uitdenbogaard@kpnmail.nl

Trainer O19-1 Hennie Verwoerd 06-40054343 verwoerd50@zonnet.nl

Trainer O17-1 Rutger van Luijtelaar 06-24624059 brutes84@hotmail.com

Trainer O16-1 / O15-1 Karel Rakke 06-43107733 KSPRakke@gmail.com

Trainer O16-1 / O15-1 Ewout Jansen 06-21181885 ewout.jansen@ziggo.nl

Trainer O14-1 Justin Jansen 035-6025498 Justinbjansen99@gmail.com

Trainer O13-1 Jari de Bruin 06-13752924 jari.debruin009@gmail.com

Trainer O13-1 Rodney Bakker 035-6017918 Rodneybak@hotmail.com

Trainer O10 t/m kabouters Wiebe Vellema 035-6022378 wvellema@xs4all.nl

Trainer keepers O19 t/m O13 Henk Reddering 06-31750169 henk.reddering2@gmail.com

Trainer keepers O10 en O9 Roy van Veen 035-8885915 bmvveen@hotmail.com

Barcommissie
Contactpersoon kantine Hans Uit den Boogaard 06-23754471 jmudb1962@gmail.com

Contactpersoon kantine Ellen van Emst 06-53642652 e_vanemst@hotmail.com

 Coördinatie kleding / scheidsrechters
Coörd. kleding/scheidsrechters Richard van Agterveld 06-51552513 r.agterveld@ziggo.nl

Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon Job van Oldenbeek 035-6409098 jvanoldenbeek@gmail.com

Club van 100
Voorzitter Jeroen Kroon 06-29550079 kareljeroen@gmail.com

Algemene zaken Ewout Jansen 06-21181885 ewoutjansen@planet.nl

Penningmeester Nico Voet 035-6017460 nbjvoet1944@kpnmail.nl

Commissie Lief en leed
Contactpersoon lief en leed Corry Looysen 035-6022741
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Sponsorcommissie
Lid Jeffrey Dorrestijn 06-51669293 mwester@casema.nl

Lid Carlo Kroon 06-53468286 tckroon@hotmail.com

Lid Olaf Kroon 06-13278370 olafsonja@hotmail.com

Lid Sander Rijnja 06-25051087 sanderrijnja@hotmail.com

Activiteitencommissie
Lid Christel de Bruin 06-57159097 r.c.debruin@ziggo.nl

Lid Ellen van Emst 06-53642652 e_vanemst@hotmail.com

Lid Daniëlle van Ringelenstein 06-20541830 kareljeroen@gmail.com

Lid Natasja Saas 06-23729989 natasjasaas@hotmail.com

Websitebeheer
Beheerder website Marloes van der Meer 06-53188828 vandermeermarloes@gmail.com

Beheerder website Rolinka van Beek 06-10977327 r.n.reumer@gmail.com

Clubbladredactie
Redacteur Marloes van der Meer 06-53188828 vandermeermarloes@gmail.com

Redacteur Fons Hilhorst 035-6022213 fonshilhorst@hotmail.com

PR
PR Petra Ophuijsen 06-31383216 petra_steigerwald@live.nl

Trainingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
MO19-1 19:00-20:00

O19-1 19:45-21:00 19:45-21:00

O17-1 19:45-21:00 19:45-21:00

O15-1 + O16-1 18:30-19:45 18:30-19:45

O14-1 18:15-19:30 18:15-19:30

O13-1 18:30-19:45 18:30-19:45

O7, O9 en O10 16:30-17:45 16:30-17:45

Kabouters 15:30-16:15

Keeperstraining O9/O10/O13 18:00-19:00

Keeperstraining O15-1/O15-2 18:30-19:30

Keeperstraining O16/O17/O19 19:30-20:30

Selectie 19:30-20:45 19:30-20:45

Lagere elftallen/Heren 45+ 19:30-20:45 20:00-21:30

Vrouwen 35+ 19:45-21:00
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Voorwoord bestuur 

Met dubbele gevoelens schrijf ik dit voorwoord. U begrijpt dat na 6 jaar gesprekken voeren met de 

gemeente, sportfederatie en andere sportbestuurders het bericht van 1 november 2017 insloeg als een 

bom. De gemeente kwam op die dag met het bericht dat niet alleen SEC moest verhuizen, maar dat ook 

Hees moest vertrekken van de plek waar zij al heel lang zit. Een scenario waar nooit eerder over gesproken 

is en dat werd gebracht als een hamerstuk. Heel naar en vervelend dat dit opeens ter tafel kwam. 

Als bestuur zijn we direct in overleg gegaan en hebben in de ALV van november 2017 aan iedereen 

uitgelegd welke stappen we zouden ondernemen: een documentenonderzoek, een procesanalyse en een 

meningspeiling onder alle leden. Het documentenonderzoek heeft ons veel duidelijkheid gegeven wat wij 

kunnen vragen. Er zijn ons in het verleden toezeggingen gedaan en dit kunnen we middels documenten 

bewijzen. De procesanalyse is gedaan en duidelijk is geworden dat er een aantal fouten zijn gemaakt door 

de gemeente. De meningspeiling is uitgevoerd en de resultaten hiervan is dat 80 % van onze leden aangeeft 

op onze huidige locatie te willen blijven en dat bijna 70 % niet wil verhuizen naar de nieuwe locatie 

Pijnenburg. Op basis van het bovenstaande kunnen wij als bestuur maar één standpunt innemen: wij willen 

blijven op onze huidige locatie.  

Inmiddels is op 12 februari jongstleden gemeld dat de natuurbegraafplaats er niet gaat komen. In navolging 

op dit bericht hebben wij de gemeente aangegeven dat wij op onze locatie willen blijven en snel uitsluitsel 

willen. Ditzelfde bericht gaan wij communiceren richting kranten, radio en politieke partijen. We gaan in de 

aankomende tijd duidelijk maken dat het nu echt tijd wordt voor het nemen van een beslissing over Hees. 

Het proces, inclusief achterstallig onderhoud, heeft al veel te lang geduurd. 

In mijn eerste zin schreef ik over dubbele gevoelens. Aan de ene kant het lelijke proces met de gemeente 

over onze toekomst en aan de andere kant een club in een mooie beweging. Het eerste elftal neemt op dit 

moment een tweede plaats in en draait op volle toeren. Naast de inzet van alles en iedereen rondom het 

eerste elftal moet ik ook mijn waardering en complimenten uitspreken over de meereizende supporters. 

Het is werkelijk prachtig om te zien hoeveel Hezianen meegaan naar de uitwedstrijden van ons eerste 

elftal. Dit zien maakt me trots dat ik bij deze club hoor.   

Daarnaast bewijzen we iedere keer weer dat we goed zijn in het vieren van feestjes. Het jaarlijkse 

darttoernooi was weer een groot succes en ook na de thuiswedstrijd van ons eerste elftal tegen Eemboys 

hebben we weer een formidabel feest gehad. Gelukkig hebben we een mooi vooruitzicht op nog meer 

leuke bijeenkomsten op onze club. 

We zijn een kleine club met een grote verbinding naar elkaar. De club is voor velen meer dan alleen maar 

voetbal en dit willen we zo houden. Met elkaar, voor elkaar en op onze eigen plek. 

Voor nu lekker genieten van het clubblad. We zien elkaar weer rond de velden, veel ontspanning en plezier! 

Namens het hoofdbestuur 

en met een groet 

Ed Knies  

Voorzitter vv Hees 



Februari 2018 

Woelige tijden in het Pijnenburgerbos……… 
Daar zijn we weer eens een keertje met ons legendarisch clubgeschrift. Tegenwoordig is het zo dat 
door de sociale media als facebook (Hees-selectie) en onze prachtige vernieuwde Heeswebsite 
(met al het relevante verenigingsnieuws) de noodzaak van het uitkomen van het Heesblad minder 
urgent is. Toch streven wij ernaar 2 of 3 keer per seizoen iets van ons te laten horen, want we 
voelen ons altijd geroepen de toppen van het Heziaanse verenigingsleven extra te benadrukken en 
in een bijzonder daglicht te plaatsen. Naast de prachtige resultaten van onze voetjeballers 
(winterkampioenen bij de jeugd en een nog ongeslagen eerste elftal) waren toch de 
toekomstperikelen van Hees ( verhuizing naar een nieuwe akkomodatie) een hot item binnen de 
Heziaanse gemeenschap. Daarbij mag een motie van afkeuring gaan naar het Gemeentebestuur 
van Soest, dat in de achterkamertjes samen met de ASR(eigenaar van landgoed Pijnenburg) een 
plan heeft ontwikkeld om voetbalclub Hees van haar geboortegrond te verdrijven ten gunste van 
een mega-natuur-begraafplaats. Dit waarschijnlijk alleen maar om financieel gewin, al zullen  zij dit 
natuurlijk ten stelligste ontkennen! Het rigoureuze plan, wat ontzettend veel stof binnen de 
vereniging heeft doen opwaaien, is voorlopig even in de ijskast gedeponeerd tot na de 
gemeenteraads-verkiezingen in maart, maar gaat daarna ongetwijfeld weer volop de aandacht 
opeisen! Maar de Hezianen gaan ondertussen niet stilzitten….een nieuwe politieke actiegroep is 
onder leiding van Donald J. opgericht! Onder de naam VHD, het Vrije Heziaanse Doodgraversgilde 
(allen afstammelingen van de beruchte stropersbende, die het buurtschap Hees in de 16e en 17e 
eeuw terroriseerden) zal via lijst 23 worden deelgenomen aan de  Gemeenteraadsverkiezing in 
Soest. Het doel zal zijn de almacht van de Soester ambtenaren te breken. Daartoe zijn er 
grootschalige plannen in voorbereiding, die in het kort behelsen, dat Sporthal Beukendal plat 
wordt gegooid en het politiebureau en het gemeentehuis aan de slopershamer ten prooi zullen 
vallen. Vervolgens zal dan een compleet nieuwe mega-sporthal verrijzen, waar heel Soest in past, 
plus nog eens 1500 parkeerplaatsen. Er is zelfs nog meer dan genoeg ruimte over voor een massa- 
begraafplaats van een paar hectare. Dit moet dan wel volgens een beproefd nieuw concept 
worden gerund, namelijk..alle overleden worden verzameld in een voorraadschuur en 1 keer per 
maand gezamenlijk in 1 massagraf gedeponeerd. Scheelt enorm veel ruimte en maakt de beoogde 
natuurbegraafplaats in het Pijnenburgerbos absoluut overbodig! Voor het dakloze 
gemeentebestuur en haar ambtenaren wordt tijdelijk opvang geregeld. Zij gaan in de opvang van 
de Petrus en Pauluskerk en kunnen voor hun achterkamertjes terecht bij proeverij de Kuil( 
tenminste…als Joop dienst heeft!). Het is hoe dan ook van Heziaans levensbelang dat u massaal op 
lijst23 stemt, dan komt ’t allemaal goed! Mochten er toch mensen zijn, die om persoonlijke 
Metoo-redenen liever niet op lijst 23 willen stemmen, dan is er natuurlijk ook een mogelijkheid 
om uw  stem aan andere Heziaans gelijkgestemden te geven, te denken aan de beste  
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schijtsrechter van het westelijk halfrond, Joop V. van lijst LAS (Lokaal hartstikke Anders Soest) of 
aan Holger (zoon van Donald J.) nummer 2 op de lijst van DSN (hetgeen staat voor Democraten 
Soest Natuurlijk) . À propos, dit advies is helemaal gratis! 
Het is de laatste maanden bij de thuiswedstijden van Hees 1 steevast een dolle boel in ons 
clubgebouw. Regelmatig zet een plaatselijke koorknaap de boel op stelten ter verhoging van de 
feestvreugde over weer een klinkende overwinning. We zijn nog ongeslagen en volop in de race 
naar een ereplaats en doen daarom een oproep aan het biezonder aktieve bestuur om tot het 
einde van dit seizoen bij elke thuiswedstrijd van Hees een podium te bieden aan zangers, 
goochelaars en clowns om zo een seizoen te draaien als nog nooit is vertoond! Ik ben erbij! 
                                                        Donald J.Luizenbosch 
                                             ( it’s all fake in the air) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar een kleine club groot in kan zijn!  Vrijwilligers bedankt!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Karelsen bandenservice
Dorresteinweg 62

3762 KK Soest
Tel. 035-6016747
Fax 035-6029074

www.karelsenbanden.nl

Karelsen bandenservice
Dorresteinweg 62

3762 KK Soest
Tel. 035-6016747
Fax 035-6029074

www.karelsenbanden.nl

Heeft u iets te vieren?

Huur onze ijskar eens.
Bestel een ijstaart, 

ijsgebakjes of een ijsbuffet.
Of kom langs voor een ijsje.

Nieuwerhoekplein 6
3761 HD  Soest
035 60 127 74
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Nieuws vanuit de selectie 

 

De weg die we met elkaar zijn ingegaan begint nu langzaam zijn vruchten af te werpen. De selectie 
laat in fases goed voetbal zien en wordt qua prestatie steeds constanter.  Het inpassen van 
jeugdspelers en de daarbij groeiende ontwikkeling is mooi om te zien. De mix van kwaliteit, 
routine en jeugdspelers en de steun van de twaalfde man heeft opgeleverd: 
 

We zijn  halverwege de competitie ( 13 wedstrijden gespeeld) en zijn nog steeds ongeslagen:  
Daar kunnen we verschrikkelijk trots op zijn! 
 

De cijfers in thuis balans zijn: 
 

Wedstrijden:  W  G  V  PTN  D+  D- 
 

6   5  1  0  16  18 3 
  

De cijfers uit balans zijn: 
 

Wedstrijden:  W  G  V  PTN  D+  D- 
 

7   4  3  0  15  21 9 

 

Topscorers  1ste elftal: 
 

1. Dennis Schaap   15 doelpunten 
2. Marvin Snijders     8 doelpunten 
3. Wesley Haasjes     4 doelpunten 
4. Yesse Smulders     2 doelpunten 
5. Lasse Groot                  2 doelpunten 
6. Leroy Voskuilen                 2 doelpunten 
7. Bart Hornsveld     1 doelpunt 
8. Timo Timmer                  1 doelpunt 
9. Jeroen Smit                  1 doelpunt 
10. Justin Jansen                  1 doelpunt 
11. Koen Schimmel     1 doelpunt 
12. Jeffrey Smoorenburg                 1 doelpunt 

 

 

Trainingskamp 2018: 
In de winterstop gaan de meeste teams naar het verre zuiden om de voorbereiding te starten op 
de tweede seizoenshelft. Zo ook Hees uit Soest zocht dit jaar het verre ‘zuiden’ op. Dit jaar niet 
met een luxe touringcar of vliegtuig, maar met eigen vervoer vertrokken wij vrijdagmiddag naar 
het bijna twee uur verre gelegen Schin op Geul te Limburg. Daar hadden wij de beschikking over 
zeer luxe bungalows op het residence park ‘ Valkenburg’. Hees ging op zoek naar de roots van 
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trainer Valkenburg, komt ie nu wel of niet uit een grot! Bij de receptie werden de sleutels 
strategisch verdeeld en kon iedereen zijn plekje bemachtigen in de luxe huisjes.  In 1 huisje werd 
het duidelijk dat we echt te maken hebben met de PlayStation 4 generatie. De trainer werd 
tweemaal getrakteerd op een nederlaag met het spelletje FIFA18.  Na een verfrissing onder de 
stortdouche en dito verkleedpartij vertrokken we met de luxe lijnbus 85 richting Valkenburg. Daar 
mochten we aanschuiven bij de steengrill, met aansluitend 1,5 bowlen. Voor sommige jonge 
mannen duurde het bowlen te lang, want het testosteron gierde al door de lichamen. Het 
uitgaansleven en daarbij horende afleiding moest ontdekt worden.  Het was nog lang onrustig... 
 

De zaterdag: 
De volgende ochtend werd om 8:30 uur de plaatselijke bakker bezocht door de staf en kwamen 
met een achterbak vol diverse broden weer het park oprijden.  Ondanks het vroege tijdstip waren 
de meeste luikjes weer open!  In een aantal huisjes waren de tafels keurig gedekt en zelfs de 
eieren al gekookt!! In de ochtend stond er een training op het programma bij de plaatselijke 
voetbalvereniging SV Geuldal. De twee uur durende training stond vooral in het teken van lekker 
bezig zijn en plezier maken! Na de training en een wandeling richting het park kon iedereen 
gaan  douchen en gezamenlijk lunchen. Daarna  vertrokken we richting de grotten van Valkenburg 
om daar een 1,5 uur durende mountainbiketocht te fietsen. Na de ‘ medische keuringen’ en de 
veiligheidsinstructies gingen wij gesplitst in twee groepen door de donkere grotten. De tocht met 
diverse hindernissen en coachmomenten was interessant. Het zwaarste gedeelte van de tocht was 
vanuit de grotten (40 meter diep) weer boven de grond te verschijnen, liefst 163 traptreden 
omhoog was een zware conditionele test voor sommige personen. In de avond verschenen er 
twee Heziaanse gasten in de personen van Jurre de Graaf en Niels van Mourik. Met deze extra 
gasten werd lijn 53 gepakt richting Margraten, waar de plaatselijke Wok 2,5 uur bezoek kreeg van 
ons. Na het dineren werd met lijn 55 koers gezet richting het uitgaansleven van Valkenburg. Hier 
werd nog lang aan de teamspirit gewerkt! 
 

De zondag: 
 

Yvonne en Gert Jan bezochten weer de plaatselijke bakker, terwijl de trainers Andre G. en Harold 
V. een footgolf parcours van 10 holes gingen uitzetten over het park. Na het ontbijt verschenen de 
spelers 1 voor 1 op de afgesproken tijd/plek voor de afsluitende activiteit. In teamverband met zo 
min mogelijk balcontacten het parcours afleggen. Het bleek voor een aantal teams een behoorlijke 
opgave het parcours met diversiteit aan hindernissen en technische vaardigheden af te werken. 
Na de activiteit werden de laatste spullen gepakt en de huisjes in nette staat achter gelaten. Rond 
13:00 uur vertrokken we weer naar Soest waar iedereen zijn bed snel weer opzocht. 
 

Graag willen wij het Bestuur bedanken voor deze mogelijkheid! 
 

Door aan teambuilding te werken zijn we door het gelijke spel bij FZO en de winst op Eemboys en 
OSO goed uit de winterstop gekomen. We zijn nog steeds in de race voor iets moois!! 
 

Met sportieve groet, 
De fanatieke trainer 
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Altijd up-to-date 
 

Mobiel vriendelijke website – plaats de snelkoppeling/ app gemakkelijk op je telefoon! 

 

Zoals de meeste al wel weten heeft V. V. Hees een vernieuwde website! Deze is gelijk mobiel proof 

gemaakt. Als vereniging zijn we altijd op zoek naar waar we kunnen verbeteren en hoe we het voor de 

leden zo toegankelijk en makkelijk mogelijk kunnen maken. 

 

Met bijvoorbeeld het tijdig doorgeven van de afgekeurde velden of een last-minute ingelaste 

oefenwedstrijd. Deze aankondigingen staan dan op de homepage van de Heessite. 

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuw en aankondigingen, plaats dan de snelkoppeling/ app 

op je mobiel! 

 

Installeer als volgt: 

 

In de Google balk geef je de URL van de website in   www.vv-hees.nl en bezoek de website. Vervolgens 

zie je helemaal bovenin drie verticale stipjes, daar druk/ toets je op. Dan klapt er een lijst uit en kies je  

Toevoegen aan Startscherm. Hierna krijg je het logo op je telefoon en is de snelkoppeling gemaakt. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.vv-hees.nl/
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HEES 3 WINTERKAMPIOEN 
 
Het 2de vlaggenschip van HEES is op ramkoers. Met slechts 2 verliespunten tot aan de winterstop 
ligt het kampioenschap echt binnen handbereik. Te vroeg in euforische stemming komen blijft 
gevaarlijk. Dat bleek eens te meer bij de eerste wedstrijd van 2018. Uit tegen de Posthoorn werd op 
dramatische wijze gelijk gespeeld. 
Veel spelers bleven ver onder hun niveau van voor de winterstop. Alleen Hansie Toilet speelde de 
sterren van de hemel of misschien toepasselijker gezegd, de vliegen uit de pot! 
Hansie sleurde ouderwets over het veld, liep gaten dicht die anderen lieten vallen en strooide met 
weergaloze passes. We gaan er maar vanuit dat deze inzinking eenmalig was. Nu theoretisch 7 
punten voor dat mag toch niet meer verspeeld worden. 
Wekelijks aanwezig op de training is dan wel een vereiste. 
De boeg met geblesseerde spelers is momenteel groot. Rik Altena heeft net te horen gekregen dat 
zijn Ikea-knie nodig aan reparatie toe is. Nadeel van de Ikea-knie is echter dat, zoals u ongetwijfeld 
wel weet, er altijd onderdelen missen of dat er verkeerde onderdelen geleverd worden. Momenteel 
loopt Rik dan ook met het model Björn rond. Dit is een ouderwets en incompleet model. Het 
wachten is dan ook op nieuwe onderdelen. Daar Rik zelf niet bijster handig is moet hij dus wachten 
op de Ikea-man die het voor hem zal fiksen! Rik sterkte de komende maanden met je herstel. 
Ook onze pitbull achterin, Sheridan Krooden, is niet helemaal juist in elkaar gezet. Zijn 
schouderpartij is bij het kwasten in een verkeerde houding komen te staan. Hierdoor dreigde zijn 
arm schuin omhoog te gaan staan. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn en heeft dan meer iets 
weg van het Duitse Ikea-model Fuhr. Sheridan moet daar niets van hebben en eiste dan ook bij de 
leverancier dat zijn arm weer in “normale” houding zou komen te staan. Zo’n Oktoberfest kan dus 
zeer kwalijke gevolgen hebben blijkt nu. Voor Sheridan dus geen lederhose meer laat staan een 
Bierfest!  
Rik en Sheridan hopelijk volgend seizoen weer van de partij mannen! 
Tot slot in deze malaise nog ons wonderkind Niels Brouwer. Niels zat niet lekker in zijn ietwat te 
ruime velletje en vond het nodig om na een middag en avond flink doorhalen bij Hees en kroeg 
(Schon wieder das verdammte Oktoberfest!!) eens flink de Bob de Bouwer uit te hangen in zijn 
woonomgeving. Gelukkig kwamen alle televisiehelden gelijk helpen. Help mijn man is klusser, Eigen 
huis en tuin, en Ik vertrek stonden direct bij hem aan de deur. “Ik vertrek” had financieel gezien de 
beste aanbieding en zo vertrok Nielsje voor een aantal weken naar het mooie Zuid Afrika om daar 
zijn leventje weer op de rit te krijgen. Vervolgens werd hij overgeplaatst naar het altijd mooie en 
gezellige Amsterdam alwaar een “veilig huis” voor hem klaarstond. Niels kijkt het daar nu even aan 
maar heeft al grootse plannen om zich definitief in het vreselijke plaatsje Eindhoven (dat kun je echt 
niet behoorlijk opschrijven) te vestigen. Dit betekent nog een aderlating dit seizoen. 
Al met al staat Hees 3 voor een grootse uitdaging. Wanneer iedereen zijn best blijft doen en keihard 
voor een ander wil werken komt het vast goed. Samen staan we sterk! 
Mannen val dus niemand af, denk niet dat je zelf te goed bent en dus altijd moet spelen maar 
accepteer en draag het als een man! 

Groeten W.C. Duck 
 

 



van der meer b.v.
installatie en dakbedekkingstechnieken
Laanstraat 82 Soest Tel. 035 - 6024699

Kornet 60 
3766EH Soest

T: Rein: 06 43 00 32 56
T: Antwan: 06 10 74 98 02

tegelwestra@hotmail.com | www.tegelzetbedrijfwestra.nl

SPONSORMOGELIJKHEDEN BIJ HEES

Hees is altijd blij met nieuwe sponsoren, die de club financieel ondersteunen. Voor deze sponsoring kent Hees een scala aan 
mogelijkheden. Zo zijn er verschillende pakketten die verbonden zijn aan een team, voor de hoofdsponsor, een teamsponsor 
senioren/junioren en een teamsponsor pupillen. Denkt u aan shirtreclame, advertenties, banners, reclameborden enzovoort.

Naast teamsponsoring zijn er de volgende interessante opties:
• evenementensponsoring
• sponsoring via advertenties in de clubkrant, op reclameborden en/of op vlaggen
• algemene sponsoring

Interesse om ons mooie Hees te ondersteunen? Voor meer informatie:
• kijkt u op de Hees-website www.vv-hees.nl; of 
• neemt u contact op met Jeffrey Dorrestijn via        06-51669293 of mwester@casema.nl
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Terugkijken op de eerste seizoenshelft en uitdelen van complimenten en bedankjes! 
 

We zijn alweer halverwege het seizoen 2017/2018. De kerstdagen en oud en nieuw liggen alweer achter 

ons. De winterstop zit er bijna op en we zijn op weg naar de lente. 

 

Als ik zo terugkijk kan ik niet anders zeggen dat ik tevreden ben hoe het, het afgelopen halfjaar is gegaan. 

Natuurlijk zullen er altijd zaken voor verbetering vatbaar zijn, maar we moeten altijd wat te wensen 

overhouden. 

Ik ga het niet hebben over de dassenburcht, de natuurbegraafplaats en/of het verplaatsen van onze 

vereniging, dat laat ik aan onze voorzitter over, bij wie dat ook  thuishoort. 

 

Nee, ik wil het hebben over de goede prestaties van ons vlaggenschip Hees 1, die bovenin meedraaien en 

het heugelijke feit dat we contractverlenging  hebben met onze hoofdtrainer Harold Valkenburg. Ook wil ik 

het hebben over het feit dat we trots mogen zijn op Hees 2 die zich goed staande houden in de competitie, 

terwijl het zo’n jonge groep is.  Andre van Arnhem en Jesse Blankenstijn, mannen bedankt voor de goede 

leiding. 

 

En dan Hees 3. Ik kan niet anders dan lovend zijn over dit oude bessen elftal. Elke week schrijven ze de ene 

na de andere overwinning op hun palmares. Dit alles onder de bezielende leiding van FdeB. Hoe krijgt hij 

het voor elkaar om alle neuzen van deze enorme ego’s dezelfde kant op te laten wijzen. Ik vind dat een hele 

prestatie, want ik hield het nog geen 90 minuten vol. 

 

We kunnen daarnaast binnen onze vereniging ook terugkijken op een zeer geslaagd Oktoberfest, welke op 

21 oktober 2017 werd gehouden. De vele leden die verschenen in lederhose of dirndl vond ik een 

fantastisch gezicht en droeg bij aan het eclatante succes. 

Ook het geweldige feest, na de mooie overwinning van Hees1 op Sec1, op 25 november 2017 was weer iets 

om met trots op terug te kijken.  

Zaterdag 06 januari 2018 werd het jaarlijkse darttoernooi gehouden. Nog nooit waren er zoveel 

inschrijvingen geweest en was het zo druk in de kantine tijdens het darttoernooi. 

 

Ik wil langs deze weg Yvonne Hartman bedanken voor de goede organisatie. 

 

Maar ook onze evenementencommissie wil ik danken voor alles wat ze organiseren voor de jeugd 

waaronder het fantastische Sinterklaasfeest op zaterdag 02 december 2017. De Evenementencommissie 

kreeg het toch maar weer voor elkaar dat Sinterklaas met 2 van zijn Pieten onze vereniging bezochten. De 

Sint had voor de allerjongsten een presentje meegenomen, waardoor de ogen van onze jongste leden 

begonnen te glimmen. 

Daarnaast werd er voor de jeugd weer een geweldig bowlingtoernooi georganiseerd welke goed werd 

bezocht en één en al gezelligheid was voor de jeugd. 

Ik wil daarom ook onze evenementencommissie, bestaande uit Ellen van Emst, Natasja Saas, Christel de 

Bruin en Daniëlle Ringelenstijn enorm bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren.  

Helaas gaan alle dames van de evenementencommissie na dit seizoen stoppen, wat ik zeer betreur, maar 

wel kan begrijpen. Ik hoop dat er een nieuwe ploeg opstaat die met name voor de jeugd dingen gaat 

organiseren en dit met net zoveel energie en enthousiasme gaan doen als deze dames. 

 

Ook de club van 100 heeft onder de bezielende leiding van Ewout Jansen weer de jaarlijkse Voetbalquiz 

georganiseerd op 17 november 2017. De familie van Mourik was goed vertegenwoordigd en ging als ik mij 

goed herinner met de eer strijken.  
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Als laatste wil ik opnieuw zoals eigenlijk in elk clubblad, het vaste barteam bedanken voor hun aflatende 

inzet en opgewektheid. Onder hun leiding zorgen zij dat de bar elke zaterdag maar ook op de trainingen 

bezet zijn en goed draaien. Ik wil daarom met name Ellen van Emst, Pamela Rijnja, Demy Merkenij, Sonja 

Groenestein, Lida vd Broek en Petra de Ruig, heel hartelijk danken.   

Jullie zorgen samen met de rest van het bar en keukenpersoneel ervoor dat het bij Hees elke keer weer 

gezellig is en er een ontspannen en gezellige sfeer heerst. 

Ik kijk met vertrouwen naar de rest van het seizoen en  ik wens alle leden een geweldige tweede 

seizoenshelft. 

Groetjes van 

RdeB je weet wel de tweelingbroer van de gezellige FdeB 
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Tante Betje slaat weer aan het roddelen……….. 
Het is me toch wat, wat tante Betje op haar oude dag allemaal te horen en te verwerken kreeg 
binnen de Heziaanse samenleving… 
-We beginnen voor de verandering maar eens met onze visueel gehandicapte Ed, want we willen 
jullie mededelen, dat hij momenteel tot over zijn oren verliefd is op een alleraardigste brunette bij 
hem uit de buurt. Hij krijgt er bovendien gelijk een geweldige schoonvader bij! Alleen heel sneu 
voor zijn andere  grote liefde, die hij heel lief “mijn stroopwafeltje” noemt, want zij is in het geheel 
niet blij met deze nieuwe liefdesperikelen van Eddepet…. 
-En nou we toch met Ed bezig zijn.. hierbij een welgemeend goed advies voor treenert Harold… 
Harold, zoek je nog een scherpe en goeduitziende spits met een goddelijk lijf, aarzel dan niet en 
probeer het eens met Ed, want hij zat jaaaaaaaaaaarenlang in de selectie, werd wekelijks 
opgesteld en beschikt nog altijd over een weergaloze conditie……Hij is er een poosje uit geweest 
door zijn optreden bij RTL als “blind konijn”, maar daar is hij nu na protesten van Wakker Dier mee 
gestopt! Dus,treenert, grijp je kans! 
-De kleine Jax v.d.Graaf is nu al heel behendig in het zwaaien en zwieren met de  hanglampen in 
onze kantine, iets wat trouwens ten strengste verboden is. We denken dat hij dat van Timo heeft 
geleerd, want die vindt dit spelletje nog steeds heel leuk… 
-Als het heel erg stormt, zoals onlangs een paar keer, legt opa Hans van Remmerden zijn Joke zelfs 
in huis vast aan de ketting. Zooo bang als ie is, dat ze zelfs binnen nog wegwaait… 
-Dat Jan Baars altijd bronstig wordt van vrouwen, die pantykniekousjes dragen met van die 
striemen in de kuiten door het afknellen van het elastiek, wisten we al, maar dat onze vice-
voorzitter Hans buitengewoon wild wordt van doodgewone huis-tuin en keuken vrouwen, zolang 
ze maar een joggingbroek dragen, is op zijn minst toch wel heel bijzonder te noemen. 
Trouwens..we  hebben binnen onze club nog een rare kwiebes rondlopen, want die wil uit-sluitend 
toiletpapier gebruiken van het merk Popla en dan mogen er beslist geen figuurtjes of andere 
tekeningetjes op het papier zitten!(de naam zal ik jullie niet noemen, ik kijk wel uit!) Ja,ja onze 
lieve Hees heeft soms vreemde kostgangers….  
-Het wordt in de “uitwedstrijdenjeep” van onze voorzitter steeds gezelliger. Hij zorgt voor de 
zogenaamde ijskoude “B.V.O.-tjes”( Biertjes voor Onderweg) en Julia zit in de bediening en 
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voorziet de passagiers van de heerlijkste hapjes, en dan maar lekker de hele weg slap en dom 
ouwehoeren….. 
-Wist u dat bij de “Smitjes” papa Stef inmiddels de kleinste man is ? Zelfs Wouter is hem al voorbij 
gegroeid. Komt zeker omdat Wouter een grote fan is van de Duitse voetbalheld Reus!  Bij de 
“Brinkies” hetzelfde verhaal. Ook papa Johan moet het in lengte afleggen tegen zoons Bram en 
Nick en dochter Isa.. 
-Ten bedrijve van sponsor DMF heerst momenteel het besmettelijke  virus van de ziekte 
“Spitenzo” Maar goed dat zij dan nu 24uur per dag kunnen beschikken over de wereldberoemde 
Heziaanse fysiotherapeut………? 
-De drie seniorKroontjes ,die bij Hees rondwandelen,zijn prima kerels. Ze zouden alleen zo af en 
toe eens een jägermeistertje moeten lusten, althans proberen. Tante Betje stelt voor een 
jägermeisterkluppie binnen ons kluppie op te richten met Carlo als voorzitter, omdat hij soepele 
regels hanteert m.b.t. de tijdstippen, waarop deze lekkernij kan worden genuttigd……. 
-Wist u al dat de kaarten voor de “For ladies only glamour-bingo” in maart, in  een poep en een 
scheet waren uitverkocht? Deze kaarten gingen nog sneller over de toonbank dan de kaartjes voor 
het optreden van wereldster Sting binnenkort in de paleistuin….. 
-Chapeau met een dikke pluim voor jou, Yvonne Hartman, voor het bedenken en organiseren van 
allerlei hartstikke leuke en suksesvolle activiteiten binnen onze mooie vereniging. En natuurlijk ook 
een groot compliment voor al die vrijwilligers, die altijd maar weer klaarstaan om al die 
gezelligheid in goede banen te leiden…. 
Zo, dat was het weer voor nu, tijd voor mijn middagdutje…ha,ha 
                                                                              Bettina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
    


     

  
     

oor een melding van overlijden zijn wij
dag en nacht bereikbaar. 
.z.

   
     
   

Uitvaartverzorging an Haren
K 20, 3762 EC S

0356014832

de vakgarage voor Soesterberg

Reparaties en
onderhoud volgens
dealerspecificaties

APK-keuring € 50,- (incl.)

Rademakerstraat 31a
Soesterberg - Tel.: 0346 - 351 530

KONINGINNELAAN 27 - SOEST

TRANSPORT- EN CONTAINERBEDRIJF

GEBR. BEIJER

Postbus 451, 3760 AL  Soest - Zuidergracht 57, 3763 LT  Soest
Telefoon: (035) 6013017 Fax: (035) 6012059

Afvalcontainers - Afvalverwerking - Magazijncontainers
Transport - Zand en grind - Grondwerken

R. WESTRA
KOOPT

LOMPEN-IJZER-PAPIER-METALEN

TELEFOON 6013288
DORRESTEINWEG 60 - SOEST

ZATERDAGS NA 12 UUR GESLOTEN

KONINGINNELAAN 27 - SOEST

vv HEES: 
één-tweetje 

tussen PLEZIER en PRESTATIE 

Schrijf je nú in bij de leukste en gezelligste 
voetbalclub van Soest!

Of kom eerst 5x gratis meetrainen.

Hees is op zoek naar jongens en 
meisjes vanaf 4 jaar:

die houden van voetbal en plezier maken
die met plezier het beste uit zichzelf willen halen

Hees biedt onder andere:
een gezellige vereniging waar leden elkaar kennen

ervaren trainers voor iedereen
mooi en beschut gelegen velden in de bossen

leuke activiteiten en toernooien 

Voor meer informatie of inschrijfformulier:
 www.vv-hees.nl
info@vv-hees.nl
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´Begraafplaats Hees´ 
Eindelijk cake in het clubgebouw 

 
De dames 35 plus maken plaats voor de natuurbegraafplaats. Niet letterlijk. Nee figuurlijk. Want zij 
hebben, gezien hun fanatisme en perfecte conditie vooral behoefte aan een plek bóven, in plaats 
van ónder groene zoden. Direct dan maar excuses voor enig cynisme. Ook de schrijver van dit stuk 
nam afscheid van dierbaren. Maar schrijver wil vooral het leven vieren. Dit is háár gevraagd te 
doen door die hele dierbare, net voor diens overlijden. Het leven vieren dus. Daar hoort een lekker 
potje voetbal bij. Een derde helft. Een club met een hart. In een bos vol leven. 
 
Op een dag krijgt schrijver een brief. Daarin staat dat de velden van haar club worden 
teruggegeven aan de natuur. Zodat er een robuust, aaneengesloten, hoogwaardig stuk natuur zou 
komen. Drie weken later bezoekt schrijver een informatiemarkt in StayOkay, waar 
natuurbegraagfplaats-onderneming van Waarde B.V., in de persoon van een meneer met 
glimmende ogen, vertelt dat er een natuurbegraafplaats komt. Hij toont haar een gekleurde 
tekening van het zoekgebied. Hoewel vrouwen en maten niet samen gaan blijkt schrijver in staat 
de omvang van het perceel uit te rekenen. Teruggeven aan de natuur van 2,5 veld blijkt 50 
voetbalvelden, minstens. Niet bínnen maar búiten de zijlijnen van de velden is het 
begraven. Inzoomend op het plan, inmiddels enigszins in shock, blijkt haar geliefde clubgebouw 
ingetekend als ´informatiecentrum´. Aangezien vrouwen goed kunnen googlen, bezoekt zij de site 
van de natuurbegraafplaats-onderneming en ziet daar het informatiecentrum van Hillig Meer, het 
zusje van straks-de-hopelijk-niet-begraafplaats Hees. Achterdochtig als schrijver is, speurt zij 
verder (mannen met glimmende ogen en onschuldige plannen gaan niet samen). Hillig Meer heeft 
een uitvaartcentrum van twee etages en een prachtig uitzicht op ´de velden´. De parkeerplaatsen 
er keurig naast.  
 
Aangezien er een winterstop is, heeft schrijver tijd in overvloed en weinig gelegenheid tot 
ontlading. Ze googelt nog wat meer... 
 
Zo blijkt dat vergelijkbare natuurbegraafplaatsen tot 450 overledenen per hectare begraven. Dat 
natuurbegraven grote gevolgen heeft voor bodem, grondwater, flora en fauna. Dat een uitvaart 
gemiddeld 70 bezoekers trekt, 30 auto´s, een lijk vol chemicaliën zit, medicijnen en ´hulpstukken´ 
en van nature de nodige hoeveelheid cadmium, lood en zink. Anno 2018 te zien is als chemisch 
afval. Dat een graf in de natuur niet wordt geruimd. Dat dit verdienmodel dus een keer ophoudt. 
Een bos ooit waardeloos wordt en niks meer opbrengt. Achtergelaten omdat er niets meer mag. 
Voor eeuwig gedompeld in een grafstemming. 
 
Schrijver leest de brief van de gemeente opnieuw. ´Het bos krijgt een ecologische impuls.´  
Een economische dus, denkt ze. En Hees moet weg.   
Vrouw eigen begint haar brein te werken. Maar waar zit nu de missing link? Complottheorieën 
ontvouwen zich. Dan vallen kwartjes:   

• Het clubgebouw van Hees ligt buiten de rode contouren. En is goud waard. 
Alleen daar kan dus een uitvaartcentrum komen, dat het totale gebied van 50 
hectare (500.000 m2) ontsluit. Een andere plek is er niet, met deze kenmerken. 
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• Als Hees vertrekt is er dus een perfecte faciliteit. 

• Stopte de wethouder en haar adviseurs daarom met nadenken in een scenario dat Hees zou 
kunnen blijven of zou kunnen uitbreiden op de huidige plek. Dit is al sinds april 2017 gaande, 
zonder dat ook maar iemand dat weet.  
 

Ze denkt en piekert en peinst wat verder..  

• ´Zullen we met elkaar zeggen dat het beter is dat Hees ergens 
anders in dit bos moet komen omdat ze echt met SEC moet en dat 
dat echt voor iedereen beter is? ´ 

• ´Zullen we op zoek gaan naar een ander stuk en willen jullie dat 
dan mogelijk maken ASR? Dan werken wij mee aan wat jullie 
graag willen…´  

• ´Zullen we stellen dat Hees midden in een hoogwaardig stuk 
natuur ligt?  

• Zullen we die nieuwe velden dan laagwaardig noemen?   
 

Zie hier de gevolgen van een voetbalvrouw die teveel tijd heeft.. 

Afschaffen die winterstop!  

Schrijver ´gaat los´.  

• ´Zullen we doen alsof locatie 1 en nu ook 2, naast Pijnenburg laagwaardig is? Kijken we 
dan naar de bomen zodat we die dassen niet zien?´  

• ´Zullen we níet zeggen dat het gehele bos een hoge natuurwaarde heeft? Voetballers weten 
vast niet wat NNN is en we smijten gewoon met wat termen als ecologische impulsen?´ 

• ´Zullen we níet zeggen wat de plussen en minnen-regels zijn om ingrepen te doen in de NNN? 
En dat wij, zonder dit te kunnen onderbouwen natuurbegraven verkopen als een ´plus´, zodat 
we bos kunnen kappen?  

• Zullen we níet zeggen dat de enige reden om dit te willen is omdat wij er financieel beter van 
worden? En van dat gezeur van die voetballers af zijn?  

• Zullen we niet zeggen dat we alvast gaan kappen naast de velden omdat we er straks bomen 
terug moeten plaatsen? 

Wat zelfs de fantasie en het los gaan van de schrijver te boven gaat is wat zij dagen erna leest in 
de krant: de natuuronderzoeker en de natuurbegraafplaats zijn van dezelfde eigenaar. Worden 
bestuurd door dezelfde ´bazen. ´Wij van WC eend adviseren WC eend´. Fuck! Die bal is overal 
gewoon rond. 
De zaak stinkt inderdaad.  
 
Schrijver krijgt zin om een balletje te trappen. Met gestrekt been erin te gaan, al is het tegen een 
denkbeeldige tegenstander.  
De pollen uit het veld te schoppen.. Maar het veld is haar zo lief. 
Leef jij ook mee met de toekomst van de velden en club(gebouw van) Hees en haar bossen?  
Teken dan de petitie.  
 
Je vindt hem via Facebook. 
https://www.facebook.com/geenmeganatuurbegraafplaatsindebossenvansoest/ 

https://www.facebook.com/geenmeganatuurbegraafplaatsindebossenvansoest/
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Vertrouwenspersoon 

‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er 
problemen in het contact met je trainer en/of leider of een teamlid die je zelf niet met hen durft te bespreken? 
Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een 
wedstrijd? 
 
Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegenaan kan lopen en waarvan je niet goed weet hoe je dit 
zelf moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder veel plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan 
worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het misschien goed om er eens even over 
na te denken om contact op te nemen. 
v.v. Hees wil je hierbij namelijk, in de persoon van een vertrouwenspersoon, graag helpen! 
 
Vertrouwen… een lastige zaak 
 
v.v. Hees is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te 
creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier 
voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. 
Om een veilige omgeving te behouden wil v.v. Hees er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan 
zoveel mogelijk te voorkomen. Voorbeelden van deze zaken zijn:   
 

• treiteren en pestgedrag 

• agressie 

• discriminatie 

• seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen 
 
Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden. 
De vertrouwenspersoon kan het aanspreekpunt zijn voor leden, ouders en vrijwilligers die te maken hebben 
gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven. 
 
De vertrouwenspersoon bij v.v. Hees heeft de volgende taken: 
 

• Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem; 

• In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn; 

• Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing; 

• Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening. 
 
Wat kunnen we samen doen? 
 
Voor veel mensen blijkt het toch lastig te zijn om met deze problemen naar iemand toe te stappen, vaak 
ingegeven door bijvoorbeeld gevoelens van angst, schaamte of onmacht. Daarom heeft v.v. Hees, in de 
persoon van Job van Oldenbeek, een onafhankelijk vertrouwenspersoon aangesteld. Bij hem kun je terecht 
als je vertrouwelijk met iemand wilt praten. 
Jouw probleem wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen 
te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met jouw toestemming zullen er verdere 
stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken. 
Je kunt contact met Job opnemen door hem aan te spreken op de club of een e-mail te sturen  
naar jvanoldenbeek@gmail.com. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bestuur v.v. Hees 
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Zaterdag 10 februari was de jaarlijkse snertloop. 
Door afgelastingen van alle thuiswedstrijden had de activiteitencommissie voor alle leden een 
snertloop uitgezet door het prachtige bos. Voor de kleinste was er een parcours van 2 km uitgezet 
Tijdens hun loop die om 12:00 uur begon waren ze door het dolle heen toen tijdens hun loop 2 
herten over het parcours staken. 
Om 12:00 uur was de 5 km er voor de ouderen. Ondanks dat de opkomst wat mager was, taste dat 
de smaak van snert en tomatensoep niet aan. 
 

 
 
 
 
 

Dames van de activiteitencommissie Ellen, Natasja, 
Danielle en Christel bedankt voor de top organisatie en de heerlijke soep. 
 



Notariskantoor
De Jager - Bokdam - De Visser

Notarissen

Mr. J. Jager - Mr. B. Bokdam - Mr. A. de Visser

   Van Weedestraat 2 Postbus 3011 Telefoon 035-6012315*
   3761 CE  Soest 3760 DA  Soest Telefax 035-6021460

Knip-Oog
Hairstyling & Visagie

Hartweg 70 - Soest - tel. 035-5881646

Openingstijden:
Dinsdag: 09:30 - 18:00
Woensdag: 09:30 - 19:00
Donderdag: 09:30 - 19:00
Vrijdag: 09:30 - 20:00
Zaterdag: 09:00 - 16:00

Dames en Heren

Weteringpad 92-94 
3762 ES  Soest  
Tel. 035-602 11 67
Tel. 035-601 91 18
Fax 035-601 31 77
info@stomerijprimeur.nl
www.stomerijprimeur.nl

kies voor gemak en kwaliteit

Sportstudio

The Perfect Coaches

TPC Sports ondersteunt 
de selectie van v.v. Hees!

In een sportieve en gezellige omgeving bieden wij diverse 
lessen, zoals:

Total Bodyshape - Spinning - Zumba - Switching  
Pilates - Pump 2B Fit - Spin & Switch - Kids-Sports

Bij ons betaal je enkel voor de les die je volgt! Kortom: 
Vakantie, ziek of verhinderd? Dan ook geen kosten! Wij 
vinden dat logisch.
 
TPC Sports, Laanstraat 4a-6, Soest, tel. 035 60 18736

www.tpcsports.nl



                                                                                          
 

 
 Februari 2018  

Voorwoord van de jeugdcommissie 
 

De allereerste… 
 

Ik begin met bovenstaande kreet met de reden dat ik vanaf januari het stokje heb overgenomen van Hans 

Post als voorzitter van de jeugdcommissie. Ik wil langs deze weg Hans nogmaals bedanken voor zijn 

vrijwillige inzet voor de jeugd de afgelopen periode. Zelf ben ik al wat jaartjes actief binnen onze 

voetbalclub en dan vooral als penningmeester. Op dit moment neemt Andre van Arnhem mijn taken 

langzaam over en zullen wij in de ledenvergadering  van november 2018 beiden definitief onze functies 

innemen in het dagelijks bestuur. Ook Andre wens ik langs deze weg veel succes. 

 

De afgelopen periode hebben we weer de winterstop gehad waardoor het rustig was op voetbal gebied. 

Wel zijn de laatste wedstrijden gespeeld van de najaarscompetitie en die zijn met succes afgesloten door 

de JO15-1 en de JO13-1. Deze teams zijn namelijk beide kampioen geworden!!   Klasse gedaan hoor.  

De JO17-1 heeft het helaas net niet gehaald, maar toch goed gedaan heren.  

De meeste andere teams zijn in de middenmoot geëindigd en de MO19 en de JO19 moeten het in de 

tweede helft van het seizoen proberen  op te pakken. Die hebben het lastig gehad de eerste periode. We 

hopen met een nieuwe indeling, dat die ook wat meer punten gaan pakken de aankomende periode.  Zet 

hem op!!!   Dit geldt natuurlijk ook voor de andere teams. 

 

Wat staat er de aankomende periode allemaal op de agenda. Ik noem voor de kleine jeugd het paaseieren 

zoeken, het teamuitje voor de JO19, het van Emst toernooi voor de jongste jeugd en uiteraard het 

jeugdkamp 2018. In de activiteiten kalender op de website staan de datums wanneer  bovengenoemde 

activiteiten gepland staan. Hou dit in de gaten. 

 

Voor het jeugdkamp zit in dit clubblad een inschrijfformulier. Vul dit snel in zodat wij weten hoeveel 

deelnemers wij kunnen verwachten en daar het kamp op kunnen inrichten. Richard van Agterveld heeft de 

afgelopen 10 jaar het kamp georganiseerd en dat is altijd een groot succes geweest. Dit heeft hij uiteraard 

samen met zijn vrouw Linda gedaan. Richard heeft aangegeven het kamp dit jaar over te dragen, maar op 

de zijlijn nog wel actief te willen zijn. Wij hebben dit als jeugdcommissie opgepakt en op dit moment zijn 

Jeffrey Dorrestijn en ik het voortraject aan het opstarten om inzicht te krijgen in het jeugdkamp.   De 

aankomende periode zullen we het team compleet gaan maken om er gezamenlijk weer een mooi kamp 

van te maken.  Wil je graag wat betekenen voor dit kamp, laat het ons weten. 

 

Verder wens ik iedereen veel voetbal plezier toe en maak er met zijn allen wat moois van! 

 

Met een sportieve groet, 

 

Sander Rijnja 
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De Kabouters 

Elke woensdag om 15.30 staat er een enthousiaste club jonge voetballertjes op het veld om onder 

leiding van Wiebe te gaan trainen. Eerst wordt er getraind op het veld en daarna volgt een 

wedstrijd in de ballenbak. Zowel de kinderen als ouders genieten ervan. 

Het vaste team bestaat uit Pepeijn, Matteo, Giuliano, Noud, Mylie en Wesley. Afgelopen keer 

hebben Jesse en Liz voor het eerst mee getraind en waarschijnlijk zien we ze vaker. 

Wiebe zorgt voor een ontspannen sfeer, maakt een grapje en geeft ieder kind ruime aandacht. 

Leuk is ook dat vriendjes en vriendinnetjes welkom zijn om mee te trainen. 

Na afloop als iedereen verhit is van het rennen, wordt afgesloten met een bekertje ranja.     

Enkele uitspraken van de kinderen:    

 

Liz: ik kom vaker! 

Mylie: De bak is heel leuk. Meester Wiebe doet vaak gek. 

Giuliano: Leuk om punten te scoren. We hebben gewonnen! 

Noud: Ik blijf heel lang op voetbal. Meester Wiebe is leuk! 

 

Ga zo door Kabouters! 

Wesley: Het is leuk om te scoren! 
Matteo: Heel leuk in de bak! 
Pepeijn: Mama moet meer juichen. 
Jesse: Leuk! 
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JEUGDKAMP 8,9 en 10 juni 2018 
! Vrijdag 8 juni is het weer zover ! 

 
Het jeugdkamp gaat dan weer van start voor de O7-pupillen tot en met de O19-junioren.  
 

Ook de leiding heeft er wederom zin in en hoopt op een goede opkomst. Dus schrijf je snel in. 
(betaling bij inschrijving!) 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Elk jeugdlid in de categorie van O7-pupillen t/m de O19-junioren is welkom op dit jaarlijkse 
spektakel. We maken er weer een enorm leuk weekend van met talloze spelletjes en weinig slaap. 
Bij dit evenement horen o.a. slapen in tenten, gezamenlijk ontbijten, BBQ-en en vele activiteiten. 
Kortom, een heel leuk weekend met alle jeugdleden van de voetbalvereniging Hees en de 
begeleiding. We hopen dat jullie allemaal komen. Om dit weekend te kunnen organiseren, is het 
van belang dat we tijdig weten wie er komen. Graag via de onderstaande strook jezelf aanmelden 
en spoedig inleveren bij je leider, tegelijk met de eigen bijdrage van € 25,00 per persoon. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik kom wel   /    niet op het jeugdkamp op 8,9 en 10 juni 2018 
 
Naam:…………………………………………………………………………….. 
 
In welk team speel je: ……………………… Geboortedatum : …………........ 
 
Telefoonnummers bij noodgevallen:  1e nr: ………………………………..…. 
 

 
 2e nr: ..………………………………….  
 
Bijzonderheden  (medicijnen, voedsel e.d.): ……………………………………. 



SOEST (Hooijer)
Nieuwegracht 1-3

3763 LP Soest

DE GROOTHANDEL IN KENNIS!
Scholte & de Vries - Estoppey b.v. 

En vele andere productgroepen welke van toepassing zijn voor 
de professionele bouw en industrie.

U kunt bij ons terecht op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 17.00 uur
Bezorging door heel Nederland

Tel. nr. 088 - 006 50 36  -  Fax. nr. 035 - 601 64 47
info@sv-e.nl  -  www.sv-e.nl  -  www.ijzerwarenunie.nl (webshop)

•	 Gereedschappen

•	 Werkplaatsinrichting

•	 Machines

•	 Toegangscontrole

•	 Bevestigingsmiddelen

•	 IJzerwaren

•	 Ladders en steigers

•	 Bedrijfswageninrichting

•	 Hang- en Sluitwerk

•	 Werk- en bedrijfskleding (bedruk)

•	 Persoonlijke beschermingsmiddelen

•	 Verf en schilderbenodigdheden

AMSTELVEEN
Langs de Werf 17

3763 LP Amstelveen

DIEMEN
Stammerhove 5
1112 VA Diemen

BEVERWIJK
Steenkade 2

1948 NH Beverwijk

Goudvink 89 Tel./fax 035-6027372
3766 WK  Soest Mobiel 06-54302584

KORLAAR Recycling bv

Groothandel in ijzer, papier
en metaal afvallen.

Speciale containerservice

Nijverheidsweg 4 
3762 ER Soest 
T 035 - 6013397
T 035 - 6026719  

Postbus 263 
3760 AG Soest
soest@korlaarrecycling.nl
www.korlaarrecycling.nl
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JO9 Jongens en meisjes onder 9. 
 
Altijd even lastig wat we sinds de laatste clubkrant allemaal gedaan hebben. Hier 
volgt een opsomming. 
 
Wedstrijden 
Na een paar maanden lekker gevoetbald te hebben, kwam Koning Winter even 
wat tegenslag bieden. In de maand december hebben we door het slechte weer 
en het slechte veld niet kunnen trainen. Jammer, maar we halen dat wel weer in. 
In de stand wat min of meer de eindstand is geworden van de najaarscompetitie, 
hebben de spelers van JO9-1 het goed gedaan, een 5e plek. Met 3 nederlagen, 1 
gelijkspel (6-6 maar liefst) en 6 mooie overwinningen.  
 
De opstelling voor de wedstrijd wordt door de coaches even kort besproken; hoe 
gaan we starten, beginnen we snel of wachten we af, iedereen proberen even veel speeltijd te 
geven. Nog even wat tactische uitleg op A3 formaat. De warming up kennen we 
nu wel, even een paar keer heen en weer lopen met wat rare huppelpasjes, het is 
bedoeld om de spieren warm te krijgen, niet omdat het er leuk uitziet. 
 
Transfernieuws: nieuwkomer is Krista, die al in haar 3e wedstrijd de portemonnee 
van opa liet rammelen, had opa niet verwacht zeker. Maar even wat andere 
spelers uitlichten kan ook wel weer: wat te zeggen van de afstandsschoten van 
Wietse, dat doet ie alleen in de wedstrijd niet op de training. Of Luka als blijvend 
slot op de deur voor elke counter van onze tegenstander en wat te denken van 
het harde werken van Bram, dat betaald zich uit in de doelpunten die hij maakt.  
Bij de wedstrijden valt op dat we veel druk zetten op de tegenstander, geef die 
tegenstander geen ruimte en tijd om de bal aan te nemen, maar ’t hem/ haar maar moeilijk. We 
dribbelen waar we kunnen dribbelen, maar kijken ook goed om ons heen, naar wie we kunnen 
overspelen, wat weten onze spelers elkaar weer goed te vinden. Spelen op de counter hebben we 
ook al eens gedaan, met één pass staan we op ’t kleine veld snel aan de andere kant.  
 
En als die dribbels en passjes dan lukken, meteen die glimlach op ’t gezicht. Er is veel inzet om de 
bal als we die kwijt zijn om weer zo snel mogelijk terug te winnen.  
 
Na afloop van de wedstrijden nog lekker die penalty’s erin schieten. Dan lekker limonade drinken 
en daarna warm douchen. In de voorjaarscompetitie gaan we lekker verder zo.  
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Sinterklaas 
Ook Sinterklaas en zijn zwarte Pieten brachten weer een 
bezoek aan vv Hees, met lekkere pepernoten en voor 
iedereen een MagicSpinner, mooi cadeau van de Sint. 
Gelukkig mag iedereen altijd nog even met ze op de foto.   
 
 
 
 

vv Hees – SEC 
Niet zomaar een wedstrijd maar een échte derby in Soest. 
De spelers van JO9 en anders teams werd gevraagd of zij 
samen met de 1e elftal spelers het veld op wilden; nou 
reken maar, daar waren ze trots op en het werd een feest 
voor iedereen. Ik denk dat de spelers van ons 1e team ook 
trots waren. Bij mij thuis keken ze er een hele week naar 
uit. Vooral naar de patatjes en limonade na afloop. Ook 
niet geheel onbelangrijk was de 2-0 winst voor vv Hees. 
 
Bowlen 
Eén keer per jaar in de ergens in de eerste weken van 
januari, mag de jeugd van Hees bowlen, op 
zaterdagochtend samen met JO7 en JO10. Veel onderlinge 
strijd en vooral veel plezier. Er werden veel kegels 
omgegooid en ik zag echt hoge scores, ook hier zitten 
talenten bij.  
 
 
 
Clinic 
Zo’n anderhalf jaar geleden al eens geweest, een heuse Clinic gegeven door spelers en trainer van 
het 1e elftal. Het werd er weer eens tijd voor, kijken of we dit vaker kunnen doen. Ook nu weer 
een training, geheel verzorgd door het 1e team, waar we het allemaal nog lang over zullen hebben. 
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We zien de warming up die het eerste team ook altijd doet, even goed de spieren warm laten 
worden om blessures te voorkomen onder leiding van Timo en Henk. 
 
En dan de spelletjes, uitgezet door de hoofdtrainer en begeleid door de gemotiveerde spelers van 
het 1e team, dan doe je toch éxtra je best. Viel me op, veel ouders die ook stonden te genieten.  

Na afloop nog even de Hees-yell voor alle ouders die stonden te kijken.  
In de kantine weer patatjes, limonade en van de hoofdtrainer een mooi diploma.  

 
Training 
De trainersstaf is sinds kort uitgebreid met Wouter. Wouter speelt zelf ook bij vv Hees en wilde 
heel graag op stage bij onze jongste jeugd. We zijn heel blij met Wouter, hij doet de warming-up 
met de bal, leert onze spelers mooie truukjes en zorgt voor pret voor en tijdens de training.  
 
Vooral voor de training want deze spelertjes zijn voor de training al druk in de weer met de bal, 
even overschieten met papa of met je kleine broertje of gewoon lekker op doel schieten met 3 
keepers erin, kan allemaal. 
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Bij de oefeningen doen we veel met de bal; dribbelen met óver de bal heen kijken; komt er niet 
een tegenstander of medespeler die je omver gaat lopen. In een positiespel om te leren vrijlopen. 
En natuurlijk passen; hoe krijg je de bal snel bij een medespeler. Hoog houden lijkt moeilijk, maar 
voor de meeste kinderen geen probleem; gewoon simpel beginnen met een stuitertje.  
 

Diepte-interviews door onze reporter Mike ter plekke.  

 
Wie ben je?                 Lisa 
In welk team speel je?   JO9 
Hoe oud ben je    10 
Waarom heb je voor Hees gekozen?             Omdat jij, mijn broertje, daar ook voetbalt 
Waarom ben je keeper geworden              Ik kan niet goed voetballen, maar wel goed keepen 
Wat is je favoriete voetbalclub  Ajax 
Wie is je favoriete speler               André Onana en Sari van Veenendaal 
Wat wil je later worden   Keepster van het Nederlands Elftal 
Wat vind je leuk aan vv Hees               het is gezellig 
 
 
Wie ben je?                Carice Vermeulen  
In welk team speel je?   JO9-1 
Hoe oud ben je    8   
Waarom heb je voor Hees gekozen?              Het is gezellig en er zijn leuke feesten en bijna  
                                                                               iedereen kent elkaar 
Wat is je favoriete voetbalclub  Ajax 
Wie is je favoriete speler               Allemaal 
Wat wil je later worden   Advocaat 
Wat vind je leuk aan vv Hees               Het ligt in het bos en het is een beetje klein en ik vind  

                          Lyda zo lief(ze staat meestal achter de bar) 
 
 
Wie ben je?                 Jelte Niezink  
In welk team speel je?   JO9-1 
Hoe oud ben je    8, bijna 9 (13 maart) 
Waarom heb je voor Hees gekozen?              Omdat er al veel kinderen van mijn school bij Hees  
                                                                              voetbalden. 
Wat is je favoriete voetbalclub  Fc Barcelona 
Wie is je favoriete speler                Lionel Messi  
Wat wil je later worden   Profvoetballer, en anders DJ. 
Wat vind je leuk aan vv Hees               Er zijn veel toernooitjes en leuke activiteiten tussen   

                          het trainings- en wedstrijdschema door. 
 
 
 
Mijn naam is Arnoud, vader van Lisa en Mike en coördinator bij de JO10, JO9 en JO7 van vv Hees 



Als de huidige vloer niet naar uw zin is, om welke 
reden dan ook, begin dan in uw nieuwe huis met 
een nieuwe vloer.

Gratis ondervloer, plinten en een onderhoudsbox bij 
aanschaf van een nieuwe vloer*.

*Geldig b.a.v. een Houten Vloer, Parket, Laminaat of PVC vloeren.

Ligt er nog een mooie vloer, dan is het niet nodig 
om die te vervangen. Laat hem dan opknappen of 
wellicht is een onderhoudsbeurt al voldoende. 

Wij bieden u voor € 199,- een jaarlijks onderhoudscontract 
aan en komen ieder jaar langs om uw vloer mooi te houden.

Of laat uw houten vloer éénmalig schuren en olieën en ont-
vang een gratis onderhoudsbox.

 Een nieuwe vloer òf opgeknapte vloer

Gefeliciteerd 
met uw nieuwe huis

Koningsweg 2-03, Soest
tel. 035 - 656 40 24
info@houtenvloerenpaleis.nl

www.HoutenVloerenPaleis.nl

Is de vloer in het nieuwe huis naar uw zin? Nee? Wij 
adviseren u graag over het opknappen, onderhoud 
of vervangen van de vloer.

Voetbal strippenkaart 

Hou je van voetballen? Ben je tussen de 4 en 6 jaar oud? 
Kom dan 5x gratis mee trainen bij de Kabouters van 
vv Hees! Iedere woensdag van 15.30 uur tot 16.15 uur.

Bij een volle strippenkaart ontvang je een leuke verrassing!

Kijk voor meer info op: www.vv-hees.nl
     

               1 5
4

3
2
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JO10 - WIE NIET WEG IS IS GEZIEN 
Na een paar weken van rust is de JO10 er helemaal klaar voor om weer gezien te worden op het 
veld. Afgelopen december werden we winnaar in de poule voor de bekercompetitie. De knock-out 
wedstrijd tegen DOSC-2 vond afgelopen zaterdag 3 februari plaats. In de kou en regen moesten we 
het opnemen tegen een team dat speelt in de 2e klasse (wij spelen 4e klasse). En dat was te 
merken….helaas hebben we met dikke cijfers verloren en was de strijd voor een plekje in de regio 
finale gestreden. Maar voor ons gevoel hadden we allang gewonnen! 
 
We strijden in deze competitie tegen negen andere teams uit de plaatsen Bussum, Amersfoort, 
Hoogland, Loosdrecht en Baarn. Om te kunnen groeien in de competitie wordt er steeds meer 
getraind op positiespel. Maurice van Agterveld is aangehaakt in het kader van coach de coach om 
zo het team voor te bereiden op het spelen op groot veld. 

 
Momenteel spelen wij bewust met twee keepers en een reserve keeper. Zij wisselen elkaar om de 
week af. Zo krijgen de spelers de kans om op beide vlakken te ontwikkelen en daarna een bewuste 
keuze te maken waarin ze verder willen. Daarnaast maakt het het team heel flexibel inzetbaar. De 
lange termijn doelstelling is uiteraard één vaste keeper en één reserve keeper.  
 
 
 



                                                                                          
 

 
 Februari 2018  

 
Het JO10 team bestaat uit 10 spelers en er wordt een speler, Stefan, klaargestoomd om over een 
tijdje te debuteren in de competitiewedstrijden. Ook het animo voor Hees onder de meiden 
groeit. Met nog drie of vier extra meiden tussen de 8-10 jaar kunnen we een heus MO10 team 
starten, hoe leuk zou dat zijn en hoe mooi kunnen we hiermee de vereniging op de kaart zetten. 
 
Dus ken je nog stoere meiden in je omgeving in 
bovengenoemde leeftijdscategorie, dan zijn ze meer dan 

welkom!! Dit geldt uiteraard ook voor de jongens😉. 
 
Tot ziens langs de zijlijn!! 
 
Leiders 
JO10-1 
Marloes & 
Joyce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winterstop: Bowlen, voetbalclinic van Hees 1 en de 
snertloop.                              
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Hees JO14-1 
 

Ja, U leest het goed, Hees JO14-1?! 
Vanaf de voorjaarscompetitie 2017-2018 gaat de JO15-2 verder als JO14-1.  
Na een half jaar als JO15 te hebben gestreden voor elke meter, gaan we de komende maanden ten 
strijde trekken tegen meer leeftijdsgenoten. De JO15-2 deed het niet eens zo heel slecht in de 
competitie, alleen kwamen de jongens het bij sommige tegenstanders te kort op het fysiek gebied. 
Dit hopen we nu op te lossen door tegen teams te gaan spelen van gelijke leeftijd en fysiek. 
 
Doordat er in het bekertoernooi bijzonder gepresteerd is, als JO15-2, blijft het team hierin wel 
actief. Inmiddels heeft de eerste wedstrijd na de poule fase al plaatsgevonden en is deze winnend 
afgesloten (3-0) tegen Loosdrecht. Op naar de volgende knock-out wedstrijd! 
 
Sinds het begin van dit seizoen worden de jongens met veel plezier en inzet getraind door Justin 
Jansen. In eerste instantie werd Justin hierin bijgestaan door Jari de Bruin, maar inmiddels doet 
Justin het op eigen kracht. Met veel variatie in de te trainen onderdelen zorgt Justin ervoor dat er 
steeds meer voetballend vermogen in het team komt. De laatste wedstrijd tegen Loosdrecht was 
hier een mooi voorbeeld van. Waar de jongens meestal last hadden van een winterstop-dip, stond 
het team er nu vanaf de eerste seconde en werd er bij vlagen goed verzorgt voetbal gespeeld.  
 
De winterstop is het team goed doorgekomen, mede door de inspanningen vanuit de club en de 
activiteiten commissie. Zo hebben de mannen begin januari weer een gezellig uurtje kunnen 
bowlen, werd er vorige week een keer in de zaal getraind en was er zaterdag weer de jaarlijkse 
snertloop. Top dat dit allemaal door de nodige vrijwilligers wordt geregeld, dat maakt Hees zo’n 
fantastische vereniging! 
 
De komende maanden strijd de JO14-1 op twee fronten. In de competitie als JO14-1 en in de beker 
als JO15-2. Kom gerust eens keer kijken, de thuiswedstrijden worden meestal om 10.15uur 
afgewerkt. 
 
Groet, 
De trotse leiders JO14-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



                                                                                          
 

 
 Februari 2018  

 
Meiden onder 19 starten met een schone lei! 

 
Het gezelligste elftal van de vv Hees heeft na een moeizame eerste seizoenshelft volop kansen om 
alsnog kampioen te worden. Dienen wel de komende 11 wedstrijden gewonnen te worden maar 
dat lijkt mij geen probleem. 
Waar nog wel wat aan gewerkt moet worden is de opkomst bij de trainingen. Te vaak wordt er nog 
afgezegd omdat er te veel huiswerk is, er gewerkt moet worden, er een afspraakje gepland is of wat 
dan ook. Meiden even voor de goede orde!!!! 
Donderdagavond is trainingsavond! Houd daar rekening mee met b.v. het plannen van je week! 
Voor de rest is er over deze dames alleen maar lof te uiten. Ze zijn super gezellig (eigenlijk te maar 
wat doet dat er toe), winnen van elk ander meidenteam op het gebied van drankinname en feesten.  
Een prachtige groep meiden die samen veel lol maken. Ze beseffen maar al te goed dat lol voorop 
staat maar dat de lol nog veel groter wordt wanneer er gewonnen wordt. Veel meiden geven dan 
ook aan dat het op de training serieuzer moet. Minder ouwehoeren en meer presteren. Ze zijn dan 
ook op de goede weg. Het is lastig om een uur serieus bezig te zijn en geconcentreerd te zijn op 
enkel en alleen het voetbal. Dat lukt dan ook niet altijd maar de wil is er. Het blijven meiden en zoals 
iedereen weet zijn die lastig stil te krijgen. 
Maar oh wat trainen ze hard om hun schotkracht te verbeteren, te werken aan hun traptechniek, 
het juist inpassen van de bal etc. En ja dan is het lastig dat de meiden Lotte niet altijd begrijpen! 
Maar Lotte je weet het hè! Ik begrijp je! 
Laat de rest maar zeuren dat jij de bal niet goed speelt. Zij moeten gewoon beter anticiperen 
(vertaling voor sommige meiden. Anticiperen wil zeggen: vooruit lopen op en herkennen van 
situaties!) 
Even terug naar het voetbal. De eerste seizoenshelft hebben de meiden door wat ongelukkige 
omstandigheden weinig punten gehaald. Tegenstanders waren soms beter maar lang niet altijd. Er 
zit progressie (vertaling: vooruitgang) in het spel. Er is nu echter één heel vervelend probleem dat 
de kop op steekt. Er zijn een aantal langdurig geblesseerden en speelster die aangegeven hebben te 
willen stoppen. Dit kan nooit de bedoeling zijn bij ons mooie cluppie en dit super gezellige team! 
Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar nieuwe speelster. Weet u er één laat die dan zo snel mogelijk 
op donderdagavond naar de training komen om te ervaren hoe leuk deze groep is! Training start 
om 19 uur dus kom!!! Deze meiden verdienen versterking maar ook speelsters die nog nooit 
gevoetbald hebben zijn meer dan welkom! 
Meiden ik reken op jullie dit tweede deel! 
 

WEET JIJ IEMAND DIE ONS TEAM WIL VERSTERKEN LAAT HET ONS WETEN!!! 
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JO17-1 nieuws 

 
De eerste seizoenshelft zit erop….. Lang hebben we meegedaan om kampioen te worden. Gelijk in punten 

maar met een wedstrijd meer gespeeld, hebben we in de laatste week een extra wedstrijd ( uit tegen 

Eemnes ) ingepland om extra punten te sprokkelen. In de eerste helft lieten we helaas 4 a 5 kansen liggen 

waardoor we maar met 0-1 gingen rusten. Eemnes had dus een reden om de tweede helft nog even gas te 

geven en ons een punt of meer af te pakken. Dit is uiteindelijk helaas gelukt en we verloren deze wedstrijd. 

Afgelopen zaterdag de eerste ( avond)  wedstrijd gespeeld uit tegen Almere. Begintijd 16.30 is natuurlijk 

niet ideaal. Ook nu lieten we in de eerste helft de kansen onbenut en dan zie je toch dat we het moeilijk 

krijgen. We verloren deze wedstrijd dan helaas ook met 4-3 nadat ook de hulp van de scheidsrechter( hij 

liet ons een kwartier extra spelen …) niet mocht baten. Totaal niet nodig maar als je ze zelf niet maakt….. 

Dit is toch ons probleem van de laatste weken. Wellicht dat de weinige trainingen, door de vele 

afgelastingen, de reden is dat de scherpte een beetje weg is op het moment. Neemt niet weg dat we er 

overtuigd van zijn dat wanneer we ons eigen spel blijven spelen de resultaten weer zullen komen. Voor het 

komend halve seizoen is ons doel toch ook weer bovenin te eindigen en dat is heel goed mogelijk! 

wordt vervolgd…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W.C. Overhees - Soest
dinsdagochtend van 10.00 - 13.00

vrijdag van 9.00 - 18.00

        Tel.: 033 - 29 81 961
        Mob.: 06 - 222 39 101

Voor badkamerrenovatie verbouw & Beton-ciré stuc
online sanitairverkoop

INSTALLEREN
STUKADOREN
TEGELWERKEN
AFBOUW
SANITAIR / MET TOONZALEN

Zijtveld Sanitair / Badkamerwinkel
Korte Hartweg 22 - Soest 

T: 035-6033765 
M: 06-51501145 

 E: info@zijtveldsanitair.nl 
I: www.zijtveldsanitair.nl 
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RINUS is een online tool ontwikkeld voor alle jeugdtrainers in Nederland. 
Het bevat oefeningen, trainingen en meerweekse programma's, allemaal 
ontwikkeld vanuit de voetbalvisie die de KNVB omarmt: met plezier beter 
leren voetballen. Je kunt op dit platform terecht voor al jouw 
voetbaluitdagingen. Of je nu voor het eerst een team gaat coachen en 
begeleiden of al in het bezit bent van een KNVB-diploma.  
 
Zo kun je snel aan de slag 

1. Open de pagina knvbassist.nl/rinus en klik op Login. 

2. Maak een nieuw account aan of gebruik je Voetbal.nl account gegevens. 

Of ga naar: https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie 

_______________________________________________________________________________ 

Het nieuwe pupillenvoetbal 

Wedstrijdzaken-app 

Alle Onder 7 t/m Onder 12 teams zijn op 1 februari 2018 overgestapt naar het invoeren van 
uitslagen via de Wedstrijdzaken-app. Vanaf 1 februari is het niet meer mogelijk om uitslagen in te 
voeren via Sportlink Club. 

Deze aanpassing is een logisch gevolg van de invoering van het mobiel digitaal wedstrijdformulier 
aan de start van dit seizoen. Nu veel teams de voordelen ervaren van het ‘mobiel’ verwerken van 
uitslagen wordt dit mobiele gemak ook uitgebreid naar de lagere leeftijdscategorieën. Bovendien 
wordt hiermee ingespeeld op de vraag van veel clubs om alle wedstrijdadministratie te verwerken 
in één systeem. 

Tweede fase nieuwe wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal (2018-“19)  

Vanaf komend seizoen (2018/'19) start de tweede fase van de introductie van de nieuwe 
wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal. Vanaf dan gaan ook alle onder 10 t/m onder 12 pupillen 
spelen in een nieuwe wedstrijdvorm waarbij optimaal spelplezier en voetbalontwikkeling voorop 
staan. 

De onder 10 pupillen spelen vanaf het nieuwe seizoen 6 tegen 6 wedstrijden, de onder 11 en 12 
pupillen beginnen aan de 8 tegen 8 wedstrijdvorm. Om iedereen goed voor te bereiden op dit 
nieuwe seizoen pupillenvoetbal organiseert de KNVB de komende maanden speciale 
informatiebijeenkomsten door heel Nederland waar ook een afgevaardiging van Hees naartoe zal 
gaan. 

http://staging244.knvb.nl/assist-trainers
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie
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Kabouters/O6       O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

O8/09/O10                                                              O11/O12       

 



                                                                                          
 

 
 Februari 2018  

Beste Heziaanen  
 
Hier zijn we dan weer met een 2e update over de resultaten van de JO13-1 , zoals we in deel 1 al 
hebben gemeld zijn we lekker op weg  in de eerste helft van het seizoen. En wat we toen niet 
wilde zeggen maar wel hoopte is gelukt. WIJ ZIJN KAMPIOEN!! Een echte topprestatie van het hele 
team,de leiders en de trainers.  
 
Het was aan het einde nog even spannend omdat we gelijk met Vliegdorp stonden de laatste 
wedstrijden. Wij tegen de onderste en Vliegdorp tegen de Nr 3  niet door ging door het weer en 
wij alleen nog tegen de Nr 5 moesten. 
 
Deze wedstrijd moest worden gewonnen en dat is best spannend zeker omdat we uit moesten . 
Met een matige 1ste helft 0-1 voor  kwamen we snel na rust op 0-2 en met een wereld doelpunt 
van Fleur op 0-3.   Het kampioenschap is een feit . Gefeliciteerd JO13-1  en ook de JO15-2 bedankt 
voor het wekelijks lenen van een speler. 
 
En dan nu 3e klasse, dat wordt andere koek ,de eerste wedstrijd is gespeeld tegen Nieuwland 
JO13-2.  Helaas verloren met 4-0 maar ook hier waren we zo slecht nog niet. We hebben kansen 
gecreëerd  maar helaas niet verzilvert.  En als we zo door gaan is er misschien wel plek in de 
middenmoot .. 
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Pupillen van de week 
 

 
De pupil van de week mag bij de thuiswedstrijd meelopen met de spelers uit het eerste, van 
voorbespreking en warming up totdat de wedstrijd officieel begint. Een geweldige ervaring dus. 
 
Hoi, ik ben Jermaine Bouhjar, 6 jaar oud en mocht pupil van de week zijn bij de wedstrijd Hees 1 
tegen Sec 1. Van de zenuwen was ik al om 11.00 uur op de club waar ik mocht helpen met de 
kleding en de ballen oppompen. Dat vond ik super leuk! 
Het leukste was een goal scoren. Het warmlopen was moeilijk maar Dennis en Lasse vond ik heel 
aardig. Wat ik wel raar vond is dat mijn doelpunt niet op het scorebord kwam. 
Conclusie: Hees is de beste en mag ik nog één keer? 
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JO15-1 lekker op dreef: champions! 
 

De 

JO15-1 (op foto boven v.l.n.r.: Jan, Hielke, Stan, Wouter, Sam, Mark, Devin, onder: Nick, Chris, Huub, Gio, 

Maszlo – Jens ontbreekt – met de staf Remi, Chris en Mike) heeft een mooi najaar gedraaid, en dat is beloond: 

ze zijn kampioen geworden! En dat niet alleen omdat ze op NUMMER 1 stonden, met één punt voorsprong 

op grote concurrent 't Gooi, het zijn ook onze kampioenen omdat het gewoon een lekker team is. Ook spelen 

ze nog steeds mee voor de beker. Bijna alle competitiewedstrijden zijn met overtuigende cijfers gewonnen, 

één wedstrijd gelijk gespeeld, dat is toch een mooie prestatie? De jongens, van wie de meesten al heel lang 

samen spelen, maken er altijd weer iets leuks van, accepteren elkaar en versterken elkaar.  

De bezielende leiding ligt in handen van leiders/trainers Karel Rakke en Remi van de Pol, met de hulp van 

Hans Warmerdam. En medetrainer Mike, speler van het 1e van de IJsselmeervogels. Veel dank, mannen! Dit 

begeleidende team is het seizoen begonnen met 'team building' door een oefenwedstrijd te organiseren met 

vervolgens een bezoek aan Beldert Beach voor super-wateractiviteiten. Het 'team builden' heeft gewerkt 

blijkbaar! Jongens en heren: gefeliciteerd! En óp naar weer zo'n fijn seizoen! 

[Kampioenen: blij!! Met invallers Ravi en Stan] 
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