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Locatie Hees Verlengde Oude Utrechtseweg 2a, hoek Insingerstraat / Wieksloterweg
Kantine / bestuurskamer 035-6012272 / 035-6030203
Emailadres algemeen info@vv-hees.nl
Secretariaat Groenling 33, 3766 WG Soest, 035-6017460, nbjvoet1944@kpnmail.nl
Ledenadministratie Jan Steenlaan 33, 3764 WP Soest 06-25398315, yvonnehartman@casema.nl
Bankrelatie NL79RABO0359916066
Website www.vv-hees.nl
KNVB relatienummer BBCC58G (district West 1)

Voorzitter Ed Knies 06-10540016 edknies@ziggo.nl
Vice-voorzitter Hans Uit den Bogaard 06-23754471 jmudb1962@gmail.com
Secretaris Nico Voet 035-6017460 nbjvoet1944@kpnmail.nl
Penningmeester Sander Rijnja 06-25051087 sanderrijnja@hotmail.com
Technische zaken senioren Vacant 
Jeugdzaken Hans Post 06-53839763 postha@gmail.com
Algemene en sponsorzaken Jeffrey Dorrestijn 06-51669293 mwester@casema.nl

Wedstrijdsecretaris  Fons Hilhorst 035-6022213 fonshilhorst@hotmail.com

Ledenadministrateur Yvonne Hartman 06-25398315 yvonnehartman@casema.nl

Voorzitter / jeugdbeleid Hans Post 06-53839763 postha@gmail.com
Secretaris  Marloes van der Meer 06-53188828 vandermeermarloes@gmail.com
Toernooien  Herbert Lentink 06-29043510 aliceherbert@casema.nl
Algemene zaken Peter Brehler 06-13043146 peter@brehler.info
Algemene zaken Richard van Agterveld 06-51552513 r.agterveld@ziggo.nl
Algemene zaken Petra de Ruig 06-10800604 petraderuig@gmail.com
Algemene zaken Arnoud Ophuijsen 06-19283324 arnoud.ophuijsen@rabobank.nl

Jeugdcoördinator O19 Richard van Agterveld 06-51552513 r.agterveld@ziggo.nl
Jeugdcoördinator MO-17 Petra de Ruig 06-10800604 petraderuig@gmail.com
Jeugdcoördinator O17 en O15 Herbert Lentink 06-29043510 aliceherbert@casema.nl
Jeugdcoördinator O13 Peter Brehler 06-13043146 peter@brehler.info
Jeugdcoördinator O9 en O8 Arnoud Ophuijsen 06-19283324 arnoud.ophuijsen@rabobank.nl
Jeugdcoördinator kabouters Wiebe Vellema 035-6022378 wvellema@xs4all.nl

Hoofdtrainer selectie Harold Valkenburg 06-12542754 haroldvalkenburg@hotmail.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 Vacant
Leider Hees 3 Chris Uit den Bogaard 06-49706735 c.uitdenbogaard@kpnmail.nl
Leider O19-1 Richard van Agterveld 06-51552513 r.agterveld@ziggo.nl
Leider O19-1 Mark Jansen 06-12087219 markjansen1970@gmail.com
Leider MO17-1 Sander Rijnja 06-25051087 sanderrijnja@hotmail.com
Leider MO17-1 Leo Saas 06-37335113 saasleo@gmail.com
Leider O17-1 Jeffrey Dorrestijn 06-51669293 mwester@casema.nl
Leider O17-1 Peter de Jong 06-27093870 pjong7@gmail.com
Leider O17-2 Engbert Zijtveld 06-12539508 engbert@planet.nl
Leider O15-1 Remi van de Pol 06-38299789 remivdpol@hotmail.com
Leider O15-1 Hans Warmerdam 06-12090163 hans.warmerdam@rabobank.com
Leider O15-2 Ron de Bruin 06-22717738 r.c.debruin@ziggo.nl
Leider O15-2 Desmond Eysbach 06-28061696 desmondeysbach@gmail.com
Leider O13-1 Peter Teunis 06-20994095 peterteunis@hotmail.nl
Leider O13-1 Jeroen Kroon 06-29550079 kareljeroen@gmail.com
Leider O13-2 Carlo Kroon 06-53468286 tckroon@hotmail.com
Leider O13-2 Peter Brehler 06-13043146 peter@brehler.info
Leidster O9-1 Joyce Tans 06-51518371 rtans@casema.nl
Leidster O9-1 Marloes van der Meer 06-53188828 vandermeermarloes@gmail.com
Leider O8-1 Jeroen Rietvelt 06-10158201  familie@rietvelt.tv
Leider O8-1 Arnoud Ophuijsen 06-19283324 arnoud.ophuijsen@rabobank.nl
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Hoofdtrainer selectie Harold Valkenburg 06-12542754 haroldvalkenburg@hotmail.com
Trainer Hees 2 Vacant
Trainer lagere elftallen Chris Uit den Bogaard 06-49706735 c.uitdenbogaard@kpnmail.nl
Trainer vrouwen 35+ / MO17-1 Tim van Rooij 06-33334403 timvanrooij68@gmail.com
Trainer O19-1 Vacant
Trainer O17-1 en O17-2 Rutger van Luijtelaar 06-24624059 brutes84@hotmail.com
Trainer MO17-1 Nico van de Veen 06-50612089 christi.nico@ziggo.nl
Trainer O15-1 Hennie Verwoerd 06-40054343 verwoerd50@zonnet.nl
Trainer O15-2 en O13-1 Jan Brons 06-86845999 jh.brons@ziggo.nl
Trainer O13-2 Michael Vonk 06-40026884 butcherboy@zonnet.nl
Trainer O9 t/m O6 Wiebe Vellema 035-6022378 wvellema@xs4all.nl
Trainer keepers jeugd Hennie Verwoerd 06-40054343 verwoerd50@zonnet.nl

Contactpersoon kantine Hans Uit den Bogaard 06-23754471 jmudb1962@gmail.com
Contactpersoon kantine Ellen van Emst 06-53642652 e_vanemst@hotmail.com

Coördinator kleding Richard van Agterveld 06-51552513 r.agterveld@ziggo.nl

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

Voorzitter Jeroen Kroon 06-29550079 kareljeroen@gmail.com
Secretaris Gerry Walen 035-6020763 hwalen@casema.nl
Algemene zaken Ewout Jansen 06-21181885 ewoutjansen@planet.nl
Penningmeester Nico Voet 035-6017460 nbjvoet1944@kpnmail.nl

Contactpersoon lief en leed Corry Looysen 035-6022741

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

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

Beheerder website Raymond Schimmel 06-36482910 r.schimmel@casema.nl

Redacteur Marloes van der Meer 06-53188828 vandermeermarloes@gmail.com
Redacteur Fons Hilhorst 035-6022213 fonshilhorst@hotmail.com

PR Petra Ophuijsen 06-31383216 petra_steigerwald@live.nl
Trainingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Kabouters 15:30 – 16:15
O8 en O9 16:30 – 17:45 16:30 – 17:45
O13-1 18:00 – 19:15 18:00 – 19:15
O13-2 18:00 – 19:15 18:00 – 19:15
O15-1 19:30 – 20:45 19:30 – 20:45
O15-2 19:30 – 20:45 19:30 – 20:45
O17-1 19:30 – 20:45 19:30 – 20:45
O17-2 19:30 – 20:45 19:30 – 20:45
MO17-1 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00
O19-1 19:30 – 20:45 19:30 – 20:45
Keeperstrainen jeugd 18:15 – 19:15
Selectie 19:30 - 20:45 19:30 - 20:45
Lagere elftallen + heren 45+ 19:30 - 20:45
Vrouwen 35+ 20:00 - 21:00
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Voorwoord bestuur 
 
Dit is al weer het tweede clubblad in 2017. Het eerste nummer is met veel 
enthousiasme ontvangen en we gaan er van uit dat dit met dit exemplaar ook het 
geval is. Met zijn allen vinden we het leuk om een clubblad te lezen. 
 
Het enthousiasme om weer een voorwoord te mogen schrijven is groot. Allereerst 
omdat afgelopen zaterdag ons eerste elftal een prachtige prestatie heeft geleverd 
door thuis te winnen van koploper Cobu Boys. De wedstrijd had alles in zich en in 
combinatie met een grote opkomst van toeschouwers en prachtig weer werd het een 
geweldige middag. Het rondlopen op onze club geeft dan een extra goed gevoel. 
Een andere reden om met veel enthousiasme een voorwoord te schrijven zijn de 
ontwikkelingen over onze toekomst. Zeker is dat we een nieuw clubhuis krijgen en 
een kunstgrasveld. De toekomst van onze club is veilig gesteld en dit was het 
vertrekpunt zo’n 6 jaar geleden. 
Op dit moment wordt door de provincie onderzocht of wij een andere vereniging op 
ons terrein kunnen huisvesten. Het onderzoek betreft naleving van de flora- en 
faunawet en de (on)mogelijkheden van het achterliggende bosterrein. Als de wet-
/regelgeving het niet toestaat dat er bos wordt gebruikt voor uitbreiding, dan blijven 
wij alleen de gebruiker van ‘ons’ terrein. Indien het wel toegestaan wordt, dan zal de 
gemeente voor het zomerreces een besluit moeten nemen wie onze medegebruiker 
wordt. In deze fase zijn dat nog twee partijen: vv SEC of de Knickerbockers. 
Wij als bestuur hebben geen voorkeur wat betreft de keuze. Wel zal er kritisch 
gekeken moeten naar de gevolgen van de keuze en daar zullen wij als bestuur nauw 
betrokken bij zijn. 
 
Een spannend en boeiend proces dat in de finale fase terecht gaat komen. We streven 
erna om in 2018 met de bouw van ons clubhuis te beginnen. 
Op de tijdduur na lijkt het net een voetbalwedstrijd. Het grote verschil is dat 
voetballers na een gewonnen wedstrijd een lekker biertje drinken en in dit geval zal 
de voorzitter van Hees een gewonnen wijntje nuttigen..... 
 
Voor nu lekker genieten van het clubblad en voor straks plezier op de voetbalvelden 

en uw deelname aan de vele activiteiten. 

 

Namens het hoofdbestuur en met een groet,   

Ed Knies, voorzitter vv Hees. 
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Helaas, de Coolsingel kunnen we wel vergeten….. 
Op de mooie zaterdag in maart zou het nou wel eens echt gaan gebeuren waar de fanatieke 
Heesfans al jaren op zaten te wachten, een periodetitel voor Hees1 in aanloop tot een 
eventuele kampioensschaal! Dat moest dus gebeuren bij SVMM (Sjokken Verder Mother 
Muckers) in Maarn, waar de geruchten over een rood-witte invasie van Soester hooligans al 
een week  van tevoren vooruit waren gesneld en dus bij de tegenpartij helaas alleen maar 
extra motivatie bracht er eens lekker keihard tegenaan te gaan. In afwachting van de afvaart 
van de bus van Tensen naar Maarn hadden de Heziaanse supporters onder de bezielende 
leiding van de legendarische schuinmarcheerder  Ploemp v.d.Broek de eerste kouwe  klatsen 
al achterover geslagen en werden de nodige kratjes de bus ingesleept. Dit ,laten we maar 
zeggen, als voorschot op het naderde feestje! Toen onze in Heesdas getooide supporters 
enigszins wankel de bus uit rolden bleek dat in het dorpje Maarn de kermis wel erg koud 
was en onze favoriete sterren bij rust al met 3-0 achter stonden. Waarschijnlijk helemaal 
verbouwereerd door de massale Heziaanse opkomst van de aanhang. Het aantal natte 
kranten aan Heeszijde was op het kunstgras van SVMM niet op een hand te tellen, wat ook 
de oorzaak was dat de Heziaanse supporters bij rust direct een koude goudgele douche 
namen in de warme kantine. Na de rust werd de deceptie van de enorme achterstand nog 
wel terug teruggebracht tot 3-2 , maar daar hield het wel bij op. Het verdriet na afloop was 
nauwelijks te beschrijven en toen dan ook de supportersbus uiteindelijk wiebelend het 
bospad bij Hees opdraaide, stond een team vrijwilligers van slachtofferhulp klaar de 
benevelde Heziaanse aanhang ongeschonden te begeleiden naar een reanimatieplek in de 
Heeskantine. 
De titel kunnen we ook dit seizoen vergeten, want na dit drama kregen we te maken met 
heel veel blessureleed en moesten uit de jeugd allerlei hulptroepen worden aangerukt en 
daar loopt gelukkig  talent te over voor de toekomst. Na een gelijkspel en een fikse nederlaag 
tegen Olympia en t Gooi kwam afgelopen met een half J019 -elftal een verrassende revival, 
toen Hees in eigen huis de trotse koploper Cobu Boys met 2-1 van de veegde. Het einde van 
het seizoen komt nu in  zicht en er is nog een zeer minieme kans op de laatste periodetitel. 
Dan moeten wel alle twee de wedstrijden tegen OSO en Eemboys gewonnen worden en de 
concurrentie grote steken laten vallen en dat lijkt mij toch iets teveel van het goede.  



                                                                                          
 

 
   April 2017  

We ronden in ieder geval een fraai seizoen af, waar we lang hebben meegedraaid voor de 
prijzen. Volgend seizoen komt de herkansing!! 
Loopt nog het voortschrijdend inzicht over de stand van zaken over de aanstaande 
vernieuwingen op ons sportcomplex , waarover ik jullie in het vorige klupblaadje uitvoerig 
heb bericht. Het bestuur van Hees en de gemeente Soest zijn volop in gesprek, maar omdat 
bij de gebiedsuitbreiding van ons complex nog talloze procedures spelen, die enige tijd 
vergen, zullen we nog enige geduld moeten betrachten. De provincie Utrecht speelt hier ook 
een rol in en wil eerst zeker weten of er in dit kwetsbare bosgebied geen beschermde 
diersoorten rondlopen als de uiterst zeldzame zuurstoksalamander en het waku-waku 
vogeltje. Echt veel meer kan ik u helaas niet melden want de onderhandelaars houden de 
kaken stijf op elkaar. Maar doordat ik via een Russische relatie de laptop van voorzitter Ed 
Knies heb kunnen hacken, kwam ik er achter, dat in ieder geval de plaatsing van een minaret 
op het nieuwe klupgebouw niet door kan gaan. De computergestuurde geluidsinstallatie zou 
te makkelijk te hacken zijn, waardoor gemakkelijk andere oproepen over Soest konden 
worden uitgestrooid dan de bedoeling was. Ook kwam ik geruchten tegen als zou Hees in 
gesprek zijn met honkbalvereniging de Knikkerbokkers, die hun terrein op de Bosstraat 
zouden willen inruilen voor onze beoogde fusiepartner SEC. Een plaatsje in het bos bij Hees 
leek hen wel wat! Echter, de milieuorganisaties Wakker Dier en Ezeltje Strek-je protesteren 
fel, omdat volgens hen bij elke homerun van een Knikkerbokker de kans groot is dat een 
rode wolf (een uiterst zeldzaam beest)in het Pijnenburgerbos een afgedwaalde  bal voor zijn 
of haar kanis krijgt en het loodje legt! 
Deze laatste alinea’s vallen zoals u ongetwijfeld wel door hebt onder de 
noemer…..nepnieuws! 
Ik hou jullie uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en hoop dat jullie nog 
een beetje genieten van deze nieuwe Heeseditie, 
                                                                             
Donald J.Luizebosch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 

Het nieuwe jaar zijn we met de selectie en drie spelers vanuit de A op trainingskamp  geweest in Arnhem . Op 

vrijdagmiddag  20 januari vertrokken we van een zonnig Hees richting Arnhem waar we twee nachten in het hostel 

stayokay verbleven.  Aangekomen daar leek het wel of we in Oostenrijk waren beland met op sommige plaatsen 

12 cm sneeuw. Nadat de kamers tactisch waren ingedeeld door onze aanvoerder konden we ons op gaan maken 

voor de eerste activiteit. We begonnen de avond met een heerlijke steengrill en waar de voetbaldiscussie los ging 

over “ strijd en voetbalgogme “. De strijd ging verder op de bowlingbanen waar we twee uur lang de banen onveilig 

mochten maken. Na het bowlen zijn we het nachtleven van Arnhem gaan ontdekken ! 

 

De volgende ochtend allemaal kleine oogjes aan het ontbijt,  maar iedereen was op tijd aanwezig! De eerste 

activiteit was gepland in Nijmegen,  alleen de Tom Tom van de trainer was niet goed ingesteld waardoor we iets 

later bij het Beach soccer arriveerden . Met vier teams speelde we een kleine competitie waarbij het opviel dat de 

nacht aan de korte kant was geweest bij een aantal spelers . Na een goede lunch vertrokken we naar Papendaal 

voor een potje footgolf. De omstandigheden waren niet optimaal maar vol enthousiasme werd het spel gespeeld. 

Hezianen opsluiten in een escaperoom hebben ze geweten in Arnhem! In een record van 12 minuten stonden de 

Hezianen tot verbazing van de organisatie weer buiten. Het avondprogramma startte iets later dan gepland, dit 

omdat er nog wat schoonheidslaapjes werden gehouden . Na een boswandeling van driekwartier kwamen we aan 

bij het wok restaurant waren we 2 uur konden genieten van eten en drinken. De avond/nacht werd afgesloten in de 

binnenstad van Arnhem.  

 

De zondagochtend bleek voor een aantal een goede reden om lekker te blijven liggen! Na een ronde van de 

technische staf verscheen toch iedereen aan het ontbijt.  Na het ontbijt kregen we een duurloop van 25 minuten 

met een aantal traptreden in het parcours. 1 speler kon het niet nalaten om zijn dna af te staan aan de Trap! Na 

een verfrissende douche vertrokken we richting Soest. Een positief trainingskamp waar we dichter naar elkaar zijn 

gegroeid.  

 

We willen het bestuur bedanken voor deze mogelijkheid!  

 

                                                                      Verloop competitie: 

 

Na de winterstop stond gelijk de wedstrijd om de tweede periode tegen svmm op het programma.  Gesteund door 

vele supporters zakte wij als team voor het examen. Bevangen door de zenuwen konden wij niet brengen wat we 

anders wel konden brengen in de tweede periode . Op dit moment zijn er diverse jeugdspelers actief in de selectie 

door diverse omstandigheden en zijn we met nog twee wedstrijden voor de boeg nog steeds in de race voor een 

plaats in de nacompetitie.  De resultaten zijn afwisselend en dat heeft ook zeker met de gemiddelde leeftijd te 

maken van de selectie. We kunnen de steun van de supporters maximaal gebruiken en zijn ook trots dat we dit 

seizoen zo gesteund zijn..  Via deze weg willen wij als selectie jullie daarvoor bedanken.  

 

De Selectie 

 
 



                                                                                          
 

 
    April 2017  

 
 

Onkruid vergaat niet... 

 

Langs deze weg wil ik jullie allemaal bedanken voor alle reacties die ik heb ontvangen! Het was een 

enorme steun in een behoorlijk heftige periode. Iedereen is zich kapot geschrokken toen begin januari 

geheel onverwacht mijn buikslagader scheurde. Volgens de artsen had ik 7 beschermengeltjes op mijn 

schouder tijdens en na de operatie. Enorm veel bloedverlies en acuut levensgevaar. De beschermengels 

weken gelukkig niet van mijn schouder en ik kan het gelukkig navertellen!! 

Jullie kaarten, beterschapswensen, de enorme fruitmand van de afdeling lief en leed, alle appjes en 

bezoekjes hebben me enorm goed gedaan. Super bedankt, het is echt heel erg fijn om een echte Heziaan 

te zijn! 

De verrassing met de touringcar was ook geweldig. Met mijn nieuwe ‘Hees das’ ben ik vol trots de bus in 

gestapt! Helaas hebben we de periodetitel niet gehaald. Mijn herstel is gelukkig wel goed gegaan, iedere 

dag word ik weer sterker. Mede dankzij Dini, mijn kinderen, familie en vrienden en door de aandacht van 

de Hezianen kan ik de wereld weer aan! 

 

Piet van den Heuvel 
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ZATERDAG 6 MEI 2017 

 
 
 

NA AFLOOP VAN DE LAATSTE 
COMPETIEWEDSTRIJD VAN HEES 

1 (HEES 1 – EEMBOYS 1) 

 
 

ZANGER WIM FLORACK 
IN DE KANTINE VAN DE vv HEES 

AANVANG 16:15 UUR 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6a3q2qPTAhXE1xQKHfrlB3IQjRwIBw&url=http://www.desterrenparade.nl/shownieuws/wim-florack-komt-met-nieuwe-single/&psig=AFQjCNHlnoxquk1Ob1wWta2DBwJDFZLp2Q&ust=1492251090473350


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
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Hees vrouwen 35+ 
Marloes, een van mijn teamgenootjes was al een poosje aan het polsen om iemand te strikken voor het 

schrijven van een stukje voor in het clubblad. Nadat vele (waaronder ik) al aangegeven hadden dat ze dat 

niet zagen zitten heb ik toch (ach ja, waarom ook niet) toegezegd een stukje te gaan schrijven, met als 

opdracht: “ach joh, gewoon iets over de training of zo…”aldus Marloes. 

Nou daar gaan we dan, een poging wagen om een leuk stukje tekst op papier te krijgen… 

Laten we eens beginnen met een paar vooroordelen over het vrouwenvoetbal. 

Een van de eerste vragen die ik kreeg toen mensen in mijn omgeving hoorde dat ik mee had getraind met 

de dames was: “Weet je wel wat buitenspel is?” Wat voor een vraag is dit hé?! Want als vrouw weet je dat 

natuurlijk niet. Nou ik kan iedereen geruststellen, daar wordt niet naar gekeken bij het 7 tegen 7 dames 

voetbal. Zo volgde er nog vele opmerkingen zoals: 

Vrouwen voetballen net als de F-jes, ze rennen gewoon met z’n allen achter de bal aan in het veld. Ook zou 

het ons aan inzicht ontbreken. En nog zo’n opmerking was: We wisselen na de wedstrijd nooit van shirts… 

(Wat een dood doener is dit…!) 

Zo is er nog heel veel meer om op te noemen… Het heeft niet zoveel meerwaarde als ik ga proberen om te 

verantwoorden dat het allemaal wel mee valt met hoe slecht we het doen als vrouwen op het voetbalveld. 

Ik zou zeggen kom gewoon een keertje kijken bij een wedstrijd. 

Het leuke aan het voetbal vind ik de variatie aan mensen die we in ons team hebben, we hebben allemaal 

uiteenlopende thuis situaties, werk, sociale contacten, hobby’s en interesses maar op het veld zijn we er 

met z’n allen, met 1 doel en dat is een leuk potje voetballen. Eruit halen wat erin zit en na afloop gezellig 

een drankje met elkaar drinken. Ook tijdens de trainingen word er hard gewerkt aan het verbeteren van 

onze kwaliteiten. Zeker ik als startende voetballer kan nog heel wat oefening en tips gebruiken! Maar wat 

een geduld hebben “onze mannen” Frits en Tim. Ik weet zeker dat het niet altijd meevalt om ons weer iets 

nieuws aan te leren. Na de uitleg, vooral als er in de oefening veel verschillende stappen zitten met 

bijvoorbeeld van de ene pion naar de andere pion, overspelen, aannemen enz enz., Is de eerste vraag 

meestal: “Wat was nou precies de bedoeling?”. Wij vrouwen houden van visualiseren dus als het dan een 

keer voor is gedaan door Frits of Tim komt het altijd weer helemaal goed en gaan we er weer volop 

tegenaan. Bedankt Frits en Tim voor jullie inzet tijdens elke training, jullie zijn echte toppers! Het valt vast 

niet altijd mee voor jullie tussen onze gesprekken over gel nagels, haarmaskertjes en andere 

‘vrouwendingen’. Jullie doen het toch maar wel mooi en met resultaat, want we groeien echt als team! 

Een voorbeeld van hoe positief we zijn naar elkaar. Vooral onze Antoinette helpt ons met het andersom 

denken. Waar voor vele het glas half leeg is, is bij Antoinette het glas half vol. En dan bedoel ik niet tijdens 

het drankje na de training of wedstrijd maar hoe ze de dingen bekijkt. Zo heeft ze me geholpen toen ik zat 

met een klein schuldgevoel…. Ik zal even proberen uit te leggen wat er gebeurd was. 

Tijdens een wedstrijd op Hees was de bal over de lijn gespeeld door de tegenstander en met over de lijn 

bedoel ik ook echt DIK over de lijn. Ik stop met spelen, zie een kans omdat wij weer in balbezit komen en 

bereid me al voor op een nieuwe aanval en probeer vrij te lopen, wat heel makkelijk ging want niemand 

nam de moeite om mijn te verdedigen. Toen ging bij mij het belletje rinkelen…(ja mannelijke lezeres ik hoor 

jullie denken: zie je nou, dit zou ons in het ‘mannen’ voetbal nooit overkomen). Ze speelde gewoon door! 
De scheids, onze vriend Fred die later Ed bleek te heten heeft gewoon niet gefloten! Ik probeerde me nog 

te herpakken maar ja  hoor de 1-0 van de tegenpartij vloeit hieruit voort… Echt zonde dit! 

Toen ik Fred na onze tegenslag erop attendeerde dat  hij op moet letten en moet fluiten als de bal over de 

lijn geweest is zei hij: “Dat kan ik toch niet zien vanaf 6 meter afstand”. Waarop ik antwoord: “Dan moet je 

luisteren want we riepen allemaal ook nog dat de bal uit geweest was! Nu komt het, ik heb Fred gezegd dat 

hij de volgende keer mee  moet lopen als hij het niet goed kan zien! Zo werd er nog wat heen en weer 

gesmeten met verwijten… 
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Later na de wedstrijd dacht ik dat ik  misschien toch wel wat lelijk had gedaan tegen Fred. Maar ja zo ben ik 

nou eenmaal in het heetst van de strijd. Maar niemand verdient het om afgesnauwd te worden en zeker 

niet als je daar op vrijwillige basis staat op je vrije vrijdagavond…  

Ik voelde me nog een ietsepietsie lulliger toen bleek dat Fred eigenlijk Ed heet en de voorzitter van Hees 

bleek te zijn! Oeps… 

Gelukkig is daar onze altijd positieve Antoinette en ze kon me geruststellen! Ik moest me totaal niet 

schuldig voelen, sterker nog Ed moest me dankbaar zijn want ik had hem een tip gegeven om volgende keer 

mee te lopen als hij het niet goed kan zien van 6 meter afstand zodat hij kan zien wat er gebeurd in het 

spel. Antoinette haar Twentse woorden voor mij waren: “Hij moet je juiste een biertje kopen! Als bedankje 

voor het meedenken, in plaats van dat jij je schuldig gaat voelen!”. Heerlijk, wat fijn dat deze mensen 

bestaan want het werkte, al snel was mijn schuldgevoel minder en konden we door met het onderdeel van 

het voetbal waar wij dames pas echt goed in zijn! De derde helft. Of in ons geval de 5e wedstrijd… 

Verder zijn er maar weinig dingen zeker in het leven maar 1 ding weet ik wel, Ed wil waarschijnlijk nooit 

geen dames 35+ wedstrijd meer fluiten… 

Groetjes Dominique. 
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Dames 35+ belevenissen in Huizen 
Het was toch wel even bibberen vooraf wat ons te wachten stond, we begonnen namelijk zonder Marianne, 

Pamela, Margriet, Marloes en Simone. Vooral omdat we tegen het geduchte VVZ moesten starten. Maar 

gelukkig kregen wij versterking van Melanie, die na gebeld te zijn, zo lief was om direct te komen! Na op 

achterstand te zijn gekomen brachten we Melanie, die ondertussen gearriveerd was, in en ze maakte het 

gelijk waar door de gelijkmaker in te schieten, wat uiteindelijk ook de eindstand was. 

Wedstrijd 2 tegen Eemdijk was een wedstrijd waar we oppermachtig waren, wat resulteerde in een 3-0 

overwinning. Deze wedstrijd had Rolinka het op haar heupen door er 2 in te schieten en Nicole de ander voor 

haar rekening nam. Tegen de Buitenboys hadden de meiden een wat mindere periode, het liep niet zo goed, 

wat mede ook kwam door het goede spel van BB. Dat we uiteindelijk maar 2 tegendoelpunten kregen, tekent 

toch ook wel weer de vooruitgang die we steeds maar weer boeken. En we hebben natuurlijk wel wat op het 

goal staan niet te vergeten, daar kom je zomaar niet voorbij! Jammer was wel dat Angela een goal beloofde 

als ze in de spits mocht staan, volgende keer dan maar Angela 😊 

De laatste tegen Huizen zaten de pijntjes en conditie ons een beetje in de weg. We streden daarentegen om 

elke meter en waren dan ook niks minder dan Huizen. Maar zoals zo vaak kregen we 2 goals tegen waarvan 

je denkt hoe is het mogelijk. Deze 4 wedstrijden gaven wederom weer vooruitgang te zien. Vooral het 

enthousiasme waarmee de meiden de wedstrijden ingaan is elke keer weer mooi om te zien.                                                          

Melanie, welkom bij de club  en Marloes en Simone top dat jullie er bij waren! 

Deze avond mocht ik met veel plezier deze toppers bege(lijden). 

Frits     

Verslag Toernooi Dames 35+ 14 april 2017 
Alweer de laatste wedstrijd-avond van dit seizoen. 

Gedurende het seizoen zijn de dames nog niet met een fitte selectie 

aan de wedstrijden begonnen en ook nu was het helaas niet anders, 

door blessures en ander leed mistten we 5 speelsters. 

Maar ook vanavond, te gast bij onze collega’s van VVZ, zou weer blijken 

dat onze dames als toonbeeld van enthousiasme en inzet de ingezette 

stijgende lijn zouden voortzetten. 

Op deze laatste competitie-avond kregen de dames tevens hun nieuwe 

tenues uitgereikt en was de sponsor “WALET BV” ook aanwezig voor de 

fotosessie. De dames lopen er vanaf heden strak bij, “WALET BV” 

bedankt! 

Dat het vanavond tevens goede vrijdag is gaat ook niet ongemerkt 

voorbij. Zowel Huizen als Eemdijk kunnen niet genoeg dames op de 

been brengen en hebben voor deze avond een combi elftal gemaakt met elkaar. 

Buijten Boys 
De eerste wedstrijd moesten de dames aantreden tegen Buijten Boys, vorige week werd er nog kansloos 

verloren met 3-0. Met deze wetenschap werd besloten om georganiseerd vanuit de verdediging te gaan 

voetballen. BB bleek hier ontzettende moeite mee te hebben en verder dan 2 schotjes uit de tweede lijn 

kwam men aanvallend niet. Het werd een strijd op het middenveld en zowel Rozalia als Melanie konden in 

stelling worden gebracht maar mistten scherpte. 

Het was duidelijk dat onze dames zich vast beten in het “absoluut niet weer willen verliezen van Buijten 

Boys” en dat de tegenstander, geschrokken van de uitvallen, hier niet mee kon omgaan. 

Onder leiding van Nicole hielden Mariska, Milena, Rolinka en Angela prima stand. Verder dan een hard 

schot, wat door Antoinette kundig werd gekeerd kwam de formatie uit Almere dan ook niet.  
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Daarnaast bleek het jagende werk van Dominique voldoende om verdere aanvallen van BB te ontregelen. 

Wat saai en bloedeloos lijkt (0-0 als eindstand) Was feitelijk een prima prestatie van onze dames, die 

vochten voor iedere meter en een terecht gelijkspel afdwongen. 

Combi Huizen/Eemdijk 
Zoals eerder aangekondigd moesten we de volgende wedstrijd aantreden tegen de combi Huizen / Eemdijk. 

Vooralsnog prettig omdat we dan in ieder geval 3 wedstrijden zouden spelen deze avond. 

We beginnen in dezelfde formatie als tegen BB. Maar pakken nu meteen na het fluitsignaal het initiatief.. 

De eerste kans is voor Melanie na een goede combinatie met Rolinka schuift zij de bal in handen van de 

keeper. Vlak daarna wordt Rozalia, Rolinka en Dominique de kans geboden maar hun schoten missen 

helaas de juiste richting. Het lijkt een eenrichtingsverkeer te worden als ook Mariska en nogmaals Melanie 

kansen krijgen maar deze niet benutten.  

Hierna neemt de combi H/E de wedstrijd over, naar blijkt hebben ze uit beide teams wel de beste spelers 

weten mee te nemen en na enkele wissels is het initiatief aan hen en komen wij duidelijk te kort. Op de 

eerste goede aanvallen weet onze hechte verdediging nog een passend antwoord maar al snel blijkt dat de 

ingebrachte spelers kwalitatief beter zijn en kunnen wij het niet meer bij benen. 

Ondanks het uitvechten van verbeten duels door Milena en Mariska en Angela komen de buitenspelers van 

de combi steeds vervaarlijker door en vallen de gaten door Rolinka Melanie en Nicole niet meer dicht te 

lopen. Antoinette verdedigd haar doel als een leeuw en met prima reddingen weet ze vooralsnog de “0” te 

houden. Maar de druk neem toe. 

Een hoge voorzet van links eindigt voor de voeten van de inlopende spits van de combi en  laat Antoinette 

voor het eerst deze avond kansloos; 1-0.  

Zoals zo vaak richtten onze dames echter de rug na deze tegenvaller, maar het pleit lijkt beslecht. De combi 

ruikt bloed en niet snel naar de eerste goal volgt alweer een eerste schot na een vloeiende aanval. 

Antoinette redt opnieuw. Maar de daaropvolgende aanval is een door het midden opgezette 1-2 die simpel 

kan en wordt afgerond, waarna de scheidsrechter affluit. 2-0. 

Ondanks deze uitslag gaan de dames met opgeheven hoofd het veld af en terecht! 

VVZ 
Als laatste deze avond is het organiserende VVZ onze tegenstander, na opbeurende woorden van het 

management en meegereisde legioen zijn de dames klaar om nog 1 keer voluit te gaan. 

Toch zijn de eerste minuten van de wedstrijd voorzichtig en aftastend. Na wat speldenprikken richting de 

goal van VVZ door Rozalia en Melanie komen de dames meer los en durven ze wat meer te voetballen. Tot 

grote tevredenheid van het management worden er een aantal goede aanvallen opgezet. Over links komt 

de bal via Milena bij Rolinka die de combinatie met Melanie opzet die op haar beurt Rozalia de diepte in 

stuurt,  met een vlammend schot als resultaat helaas iets te hoog gemikt. Niet lang daarna is het opnieuw 

Rozalia die na uitverdedigen van Nicole en Mariska de diepte in gaat, zichzelf vrijspeelt en voorlangs 

schiet… 

Hierna is het de beurt aan VVZ die met drie corners de druk op ons doel opvoert. Maar ook nu weer houdt 

de verdediging goed stand. Zo blijft de strijd lange tijd spannend. Tot VVZ, 4 minuten voor tijd een goede 

aanval en onoplettendheid van onze verdediging handig afstraft en 1-0 laat aantekenen.  

Hierna proberen de dames nog alles op alles om een punt uit het vuur te slepen en schuiven Nicole en 

Melanie meer en meer naar de goal van VVZ. Helaas mocht het allemaal niet meer baten. 

De uitslagen zijn dan misschien niet positief maar het getoonde spel zeer zeker wel. De dames toonden 

veerkracht, inzet, enthousiasme en speelden bij tijd en wijle gewoon zeer goed voetbal! 

Complimenten aan een ieder!!! We gaan fijn nog een paar toernooien spelen en hopelijk met een compleet 

fitte selectie! 
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De rooie koontjes van tante Betje…….. 
Wist u dat…… 

- Hees 1 leider Fred beschikt over een heel behoorlijke talenknobbel. Want naast het 

algemeen beschaafde Nederlands, babbelt hij er ook lustig op los in het Spaans, Grieks of 

Engels. Echter, de mooie Duitse taal is hij onmachtig, anders had hij allang eens op een van 

zijn verre reizen door die Heimat een langgewenste Duitse vlag voor zijn buurtvriendin Betje 

meegenomen… 

- Toen Marijke samen met Carlo na afloop van de glamourbingo huiswaarts keerde, schrok ze 

zo erg toen Carlo een pi(t)stop moest maken, dat zij pardoes van haar fiets kukelde en in de 

kreukels geraakte. Maar ….Bonnie kennende zal dit valletje niet alleen te maken hebben 

gehad met de schrik over de afmeting van Carlo zijn apparaat(je) dan wel met het aantal 

biertjes, dat zij doorgaans placht achterover te slaan!.......... 

- We vinden het wel eens hoog tijd worden om onze jonge clubgigant Jari in het zonnetje te 

zetten, want hij draait er vaak genoeg zijn hand niet voor op om op zaterdag eerst een 

wedstrijd te fluiten, met zijn eigen J019-elftal te voetballen, om vervolgens lachend mee te 

doen of te banken bij Hees 1 , 2 of 3 , indien nodig. Dit getuigt van een grote clubliefde en 

ook dat mag wel eens gezegd worden ..Chapeau Jari! 

- Hees 1 mede-leider Gert-Jan sinds enige tijd ook lid is van biljartclub B.C.Libre, alwaar Ben 

Kuijer de voorzittershamer hanteert. Ook andere bekende Hezianen gaan hier regelmatig 

van bil en stoten wekelijks een balletje op de groene tafel. Co van Beem, Rukkerdt en Cees 

van Drie, Piet v.d.Keutel,  Nees Pot en Cees Looijsen gaan op dinsdagavond in 

ontmoetingscentrum de Klarinet regelmatig van acqiet! De gezelligheid kent daar geen tijd 

met al deze bijna hoogbejaarde Heeskanjers.. Wellicht wordt het een tijd om van naam te 

veranderen in bijvoorbeeld…Biljart Club Ben Kuijer (B.C.B.K.) of B.C. Oud Hees….. 

- Bart van Veen heeft er een knoopje in laten leggen. Vervolgens kreeg hij het advies om 

enkele weken celebatair te leven. Dat is dat stukje ongeduld dus niet gelukt. Wie weet 

verwelkomen we dan over een jaar of 5 wel weer een nieuwe Heeskabouter, wie zal het 

zeggen…. 

- Onze trouwe bardame Ellen is helaas ook al geveld door het Pfeiffer-virus. Nu wordt er 

gefluisterd dat zij wel eens heel close geweest zou kunnen zijn met Nico Voet en Jeroen 

Kroon. Die ook met dit euvel kampen en die haar wellicht hebben aangestoken. Ach ja, 

gedeelde smart is halve smart zullen we maar zeggen….. 
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- We wensen Nico trouwens heel veel beterschap , want zijn  gezondheid laat nogal te wensen 

en sinds hij even ziek is, bakken de jongens van Hees 1 er eventjes geen pinda van! Dat je 

maar gauw weer de oude mag worden, Nico…. 

- Robbert Schadee is vader van twee schattige dochters, die al heel goed kunnen zwemmen 

en zich al aan het voorbereiden zijn op de Olympisch Spelen van 2028 in 

Tietjerksteradeel. Hij denkt er nu serieus over om zijn gezinnetje met een kindje of zes uit te 

breiden en dat ze dan maar allemaal te zijner tijd om beurten op zaterdagmiddag rond een 

uur of 3 mogen afzwemmen….. 

- De Spaanse ambassadeur heeft zijn ambtgenoot Harald Valkenburg 

op het matje geroepen om uitleg te verschaffen over het 

krantenbericht “Hees met schimmel langs Posthoorn”. Het toeval 

wil namelijk dat sinds december het paard van Sinterklaas uit de 

weiden aan de Costa del Lol spoorloos is verdwenen en vermoedt 

werd dat activisten van” Zwarte Piet, verse friet” het paard aan de 

slager hadden verkocht, maar het krantenbericht bracht de 

oplossing. 

- Lars Walen is onlangs ook toegetreden tot het Heziaanse kaboutervoetbal, waarmee gelijk 

de derde generatie voetballende Walens bij Hees een feit is. Lars vroeg ook maar effe fijntjes 

aan trainer Wiebe of hij wel wist dat zijn opa iedere week de lijnen op de Heesvelden trekt….. 

- Tenslotte toch nog een kampioen!!!!.....wat zijn we apetrots met z’n allen op onze J017-2 

voetballers, want zij zijn de grote kampioenen van onze mooie club geworden en nog wel op 

1 april en dat is geen grap! Proficiat jongens , samen met de grote leider Engbert en trainers 

Rutger en Hennie hebben jullie “das geschafft”!! Hulde en hosanna tegelijk!!! 

 
             Dit was het weer,                                              groetjes van Bettina 
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Beste leden,  
 
Op zaterdag 8 oktober 2016 is door de Gemeente Soest een controle ingesteld bij onze 
voetbalvereniging Hees. Dit met betrekking tot de naleving van de wettelijke regels ten 
behoeve van de verstrekking van alcohol. Met name op verstrekking en gebruik van alcohol 
door personen jonger dan 18 jaar. 
 
In de terugkoppeling die wij destijds van de twee controleurs hebben gekregen is 
aangegeven dat zij hebben vastgesteld dat er personen onder de 18 jaar alcoholische drank 
nuttigde. Uit nader onderzoek is vast komen te staan dat de alcoholische drank niet door 
een barmedewerk(st)er is verstrekt aan de personen onder de 18 jaar, maar door ouders 
en/of vrienden. Wij waren daarmee in overtreding, de wet is helder: 
 

‘ JONGER DAN 18 JAAR GEEN DRUPPEL ALCOHOL!’ 
 
De twee controleurs hebben een rapport opgemaakt en doorgestuurd naar de gemeente. Na 
overleg met de burgemeester is de voorwaardelijke boete van €1.350,- en slechts een 
waarschuwing afgegeven. Bij een volgende overtreding zal de boete onherroepelijk zijn. Een 
boete die dan kan oplopen tot € 3.000,-. Indien wij herhaaldelijk in de fout gaan, dan kan 
zelf onze vergunning worden ingetrokken. Beide sancties zullen onze club beschadigen en 
met elkaar moeten we voorkomen dat dit gebeurd. 
Wij doen een beroep op iedereen die onze club een warm hart toedraagt om geen alcohol te 
verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar. Het team dat achter de bar staat hebben wij 
gevraagd stevig toe te zien op de minimale leeftijd. Dit zal betekenen dat er vaker naar een 
legitimatie zal worden gevraagd. In- en tegen het clubgebouw zijn bordjes opgehangen ter 
verduidelijking.  
 
Wij vragen jullie om buiten de kantine en het terras geen alcohol te nuttigen. Ook is het niet 
toegestaan om met glaswerk langs het veld te staan. Het barpersoneel weet wanneer er wel 
of niet uit glas geschonken wordt, accepteer dit en ga niet in discussie. Dit alles doen zij in 
het belang van onze club. 
 
Als laatste willen wij kwijt dat het naleven van de gemaakte afspraken niet alleen een taak 
is van het bestuur en de vrijwilligers. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor het naleven 
van de gemaakte afspraken, dus spreek elkaar er op aan. Maar nog makkelijker is het als 
iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken, dan hoeft 
niemand op zijn vrije zaterdag corrigerend op te treden.  
Met elkaar gaan we er voor zorgen dat Hees zich houdt aan 
wet- en regelgeving en dat Hees een plek blijft waar we op 
zaterdag lekker met sport bezig kunnen zijn en een biertje 
kunnen drinken (dit laatste als je ouder bent dan 18 jaar... ). 
 
Het bestuur 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
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Als AC mogen we elk jaar een leeftijdsgroep (die niet deelnemen aan het eieren zoeken met Pasen en 

Sinterklaas) meenemen voor een uitje. Dit jaar waren de meiden aan de beurt. Vele opties voor uitjes zijn 

bij ons de revue gepasseerd, de voorpret zat er dus goed in. Uiteindelijk zijn we naar de lady’s night gegaan 

en hebben we de film “Het Verlangen” gekeken. Vooraf een patatje van de mat in de kantine van Hees. 

 

Daarna snel door naar Amersfoort, eens kijken wat er voor vermaak was tijden de Lady’s Night.  Er is door 

verschillende moeders goed ingekocht.   

Toen eenmaal de deuren van de zaal open waren hebben we onze plekken en goodiebags opgezocht. En 

begon de verloting van de prijzen, 2 van de meiden zijn hierbij in de prijzen gevallen.  

 

Wij hebben genoten van de film en van de gezelligheid, op naar volgend jaar en een nieuwe groep. 
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Paaseieren zoeken          

Hees 
 

 
 



Willaertstraat 49c, 3766 CP Soest
E-mail: bowlingoverhees@planet.nl

www.bowlingoverhees.nl

SOEST (035) 52 39 330
6 banen met computerscore

Kinderbowlen (bumperbowlen)

Perfecte gelegenheid voor uw 
bedrijfs- of familiefeestje

Overheerlijke gerechten in 
ons barbecue & grillrestaurant

Ruime parkeergelegenheid

Bel vrijblijvend voor informatie en
vraag naar onze documentatie
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Hees 3 krijgt nieuwe tassen! 
Na een enerverende wedstrijd bij Roda ‘46 in Leusden werd er een balletje opgegooid 

bij Peter van den Hoek.  Of hij het misschien leuk zou vinden ons te sponsoren.  Wilde 
ideeën  werden geopperd,  van complete tenues,  trainingspakken,  inloopshirts,  tassen 
en jassen tot 1 van deze dingen.  
Peter van den Hoek,  altijd in voor zoiets wilde hier wel over meedenken.  Na een goed 
gesprek en wat over en weer gebabbel was de kogel door de kerk. Nieuwe tassen voor 
dit sterrenelftal van Hees zodat bij aankomst bij een uit club er toch enige uitstraling 
is. Afspraak was natuurlijk wel dat de tassen uitsluitend voor trainingen en wedstrijden 
gebruikt zouden worden en niet voor andere doeleinden.  Hierin konden de spelers zich 
natuurlijk  volkomen vinden.  
Zaterdag 4 februari was het eindelijk zover.  De tassen konden worden uitgereikt en 
Peter van den Hoek van “van den Hoek Installatietechniek” kon even in het zonnetje 

gezet worden! 
Peter van den Hoek namens alle spelers van Hees 3 heel hartelijk bedankt voor deze 
genereuze geste! 
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36e  
Graspoltoernooi voor lagere elftallen 

v.v. Hees 
Zaterdag 27 mei 2017 

Inzet    : de Vergulde Graspol 2017 
 
 

U I T N O D I G I N G 
 
 
 
Sportvrienden, 

 
Zaterdag 27 mei is het weer zover. Dan gaat voor de 36e keer het gezellige Graspoltoernooi voor de lagere 

recreatievoetballers van start als afsluiting van weer een geslaagd voetbalseizoen. Dit kan natuurlijk niet 

gebeuren zonder de inbreng van onze vrienden van HEES 2, HEES 3 en de Old Stars van Hees, die al sinds jaar 

en dag meer dan welkome en graag geziene gasten zijn op de Heesvelden. 

Wij nodigen de Hezianen van 2, 3 en Old dan ook van harte uit op 27 mei acte de presente te willen geven 

op dit jaarlijkse gezelligheidstoernooi. 

De aanvang van dit toernooi is steevast om 11.30 uur en uiteraard zitten de overvloedige barbecue en de 

muzikale live-bijpret als vanouds aansluitend in de begeleiding! Ook de bestuursleden , vrijwilligers en 

fanatieke aanhangers van Hees zijn van harte welkom op het feestje na afloop!! 

Hopende op een positieve honorering van onze uitnodiging, 

Als altijd, 

Vele vriendelijke groeten, 

De toernooicommissie Fons Hilhorst en Hans van Remmerden 

e-mail : fonshilhorst@hotmail.com 

Ps. enkele weken voor het toernooi hangen wij het wedstrijdprogramma ter inzage op het mededelingenbord 

in de kantine. 

Overige deelnemende ploegen : RoodWit 4 , SO Soest 5 , SO soest 8 , TOV3 en Ti Amo aus die Heimat. 
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HEES 45+ 
 

 

   

Sander Gomersbach, Ron de Bruin, Peter Ruizendaal, Peter Teunis, Job van Oldenbeek, Sander Rijnja, 
Peter Brehler, Carlo Kroon, Roel Roest en Richard van Achterveld 
Niet op de foto Remi van de Pol, Erwin Sanders, Leo Saas, Mark Jansen, Jeroen Kroon, Tjeert Altena en Wijnand Koenen 
 
 
Zo even voorstellen voor degene die ons niet kennen, wij zijn de 45+ van Hees. 
Wij zijn +/- 5 jaar geleden gestart als clubje mannen die wel weer wilde gaan voetballen maar dan geen 11 tegen 11  
maar 7 tegen 7 op een half veld. En geloof me dat valt niet mee want hoe heet dat ook alweer… 
Oja conditie………die was ver te zoeken dus er moest getraind gaan worden.  
Uiteraard op vrijdag avond  even lekker de week afsluiten. Nu een paar jaar verder trainen we mee  
met de jongens van het 3e  op de dinsdag avond. 
Er is in die 5 jaar dus wel wat verandert . 
 
We hebben de eerste 2 jaar  tegen Cobu Boys, CJVV en Eemnes gespeeld maar de laatste 3 jaar zitten we in de poule 
met 2x SO Soest, VVZ en SEC.  Een echt Soester feestje met gelijk gestemde teams die van elkaar kunnen winnen 
en kunnen verliezen  . 
We spelen op 5 vrijdagavonden  in het najaar en 5 in het voorjaar.  Vier wedstrijden van 20 minuten en natuurlijk 
elke keer op een andere club . 
 
Elke vrijdag die wij spelen worden we aangemoedigd door onze trouwe supports. 
Raymond Schimmel (ex 45+ ), de spelersvrouwen  en natuurlijk door onze materiaal dame Linda van Achterveld. 
Dankzij haar hebben elke week schone voetbal tenues . 
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Na 8 wedstrijden ongeslagen was het afgelopen vrijdag dan zover. Met maar liefst 16 punten verschil 
hebben wij het kampioenschap binnen gehaald, tijd voor een feestje!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom ons een keer aanmoedigen tijdens 1 van onze competitie avonden of op ons eigen thuis toernooi : 
het Graspol Toernooi (vrijdag 26 mei 2017).  
 
En we kunnen alvast verklappen, deze heren gaan volgend jaar gewoon weer door!! 

 

         Groet Hees 45+ 

 

 



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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Vrijwilligers we hebben ze zo nodig !!! 
Maar elk lid of bezoeker kan zijn steentje bijdragen 

 
Het seizoen loopt alweer op zijn eind en het afgelopen seizoen heeft ons weer veel gebracht. 

Hoogte punten, maar helaas ook een aantal zware dieptepunten. Ondanks dit alles draait een 

vereniging als het onze door en is er een saamhorigheid die nergens anders te treffen is. 

 

Onze vereniging is uniek, qua sfeer qua ligging. Hoe de toekomst eruit ziet, daar geeft de 

voorzitter in dit clubblad een uitleg over. Er is echter één ding wat een vereniging maakt zoals de 

onze en dat zijn de vele vrijwilligers. 

Als vereniging heb je een hoofdbestuur en jeugdbestuur nodig die sturing geven aan de 

vereniging. Ondanks dat alle bestuursleden veel tijd investeren in onze vereniging, laat ik hen in 

dit stuk even buiten beschouwing. 

Vaak worden de vrijwilligers onderbelicht, maar er lopen er nogal wat binnen onze vereniging. 

 

De Schoonmaakploeg 

Elke maandag en vrijdag zijn er een groep mannen onder leiding van ben Kuijer, bezig het 

complex de kantine en de kleedkamers weer ordentelijk te maken. 

Wat mij elke keer weer verbaasd is hoe wij leden er in een paar dagen een geweldige rotzooi van 

maken van onze omgeving. Ik vraag me wel eens af waarom moet een sigarettenpeuk, lege plastic 

flesjes, papiertjes ets op de grond gegooid worden. Er zijn asbakken en prullenbakken op het hele 

complex. Gebruik ze, dat houdt onze omgeving schoon. Het scheelt de schoonmaakploeg of het 

kantine personeel veel tijd en werk. 

 

De werkploeg 
De werkploeg onder leiding van Robert Schadee en Sander Rijnja, zorgen ervoor dat wanneer er 

iets kapot is in of rondom onze accommodatie en dit niet gedekt wort door de Gemeente, dit wordt 

gerepareerd. Daarnaast houdt de werkploeg zeker 2x per jaar een werkdag, waarin vele klussen 

worden verricht. 

Laten we ervoor zorgen, hoe oud ook, onze accommodatie heel te houden. Natuurlijk gaat er wel 

eens wat kapot, meldt dat aan het bestuur zodat wij ervoor kunnen zorgen dat dit gerepareerd 

wordt door de Gemeente of de werkploeg. 

 

De man/vrouw van de dag 
Elke zaterdag is er een man/vrouw van de dag. De man/vrouw van de dag ontvangt de 

tegenstander en de leiders/trainers van onze eigen vereniging en de tegenstanders, als ook de 

scheidsrechters. Hij/zij draagt er zorg voor dat de vlaggen wapperen, de elftallen een kleedkamer 

toegewezen krijgen en zorgt voor de afwikkeling van de wedstrijden en geeft iedereen het gevoel 

van welkom te zijn bij onze vereniging. Hij geeft de bezoekers wat te drinken en zorgt voor een 

gemoedelijke sfeer. Het werk van de man/vrouw wordt nog wel eens onderschat, maar is van 

onschatbare waarde binnen onze vereniging. 

 

De Scheidsrechters 

Elke zaterdag zorgen vele scheidsrechters ervoor dat alle wedstrijden die gespeelt worden, worden 

geleid. 

Natuurlijk maken scheidsrechters in de ogen van spelers, ouders, leiders, trainers en supporters 

wel eens een foute beslissing. Stel je als speler eens de vraag, hoeveel fouten maak ik niet tijdens de 
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wedstrijd. Als leider of trainer, heb ik wel de juiste opstelling gemaakt en alles goed gedaan in de 

voorbereiding. Als ouder en/of supporter, moet ik wel klagen of moet ik als ik het zoveel beter 

weet en kan maar zelf eens dat scheidsrechtertenue aantrekken en gaan fluiten.  

Ik zeg  GRAAG!!! We kunnen jullie goed gebruiken. 

 

De leid(st)ers / trainers, 
Elk elftal heeft leid(st)ers en trainers nodig. Elke week dragen de leid(st)ers en trainers ervoor dat 

de elftallen kunnen spelen, regelen ze voldoende vervoer bij uitwedstrijden en zijn ze zo belangrijk 

voor de elftallen dat deze lekker een potje kunnen voetballen. Alleen blijkt het elk jaar weer 

moeilijk om leid(st)ers en begeleiding rond te krijgen bij alle elftallen. Als uw kind voetbalt vindt u 

het toch ook fijn als uw kind goed begeleid wordt. Laat het niet zo zijn dat u uw kind alleen naar 

de vereniging brengt en denkt ze lossen het daar wel op. Nee we kunnen u heel goed gebruiken. 

Praat eens met het jeugdbestuur wat u voor uw elftal van uw kind of voor iets anders als 

vrijwilliger ingezet kan worden. Vele handen maken licht werk. 

 

Het bar- en keukenpersoneel  
Onder leiding van Ellen van Emst, draait het bar en keukenpersoneel vele uren om de inwendige 

mens van alle leden en bezoekers te verzorgen. Elke dag van de week behalve de zaterdag is onze 

bar bezet. Zo is bijvoorbeeld elke zaterdagmorgen vanaf 07:30 uur Lida vd Broek aanwezig om alle 

klanten van koffie/thee andere zaken te voorzien. Maar daar stopt het niet bij. Het barpersoneel 

zorgt ervoor dat de bar en keuken er na elke dienst weer schoon en netjes is zodat er de volgende 

dag weer met een schone lei kan worden begonnen, maar ze zorgen ook dat de toiletten er netjes 

en schoon uitzien zo ook de kantine. Men onderschat wel eens hoeveel werk het voor het 

barpersoneel is om zeker op drukke zaterdagen de bar draaiende te houden en de klanten zo snel 

als mogelijk te kunnen helpen.  

Gelukkig hebben we 4 vaste bardames die om de 4 weken vanaf 11:00 uur tot sluiten de bar 

draaien en leiding geven aan een team barvrijwilligers die eens in de zoveel weken zijn 

ingeroosterd alsook aan het keukenpersoneel. 

 

Keukenpersoneel is moeilijk te krijgen. Nu hebben we gelukkig een stel meiden van het 

meidenteam die zeer regelmatig de keukendiensten draaien, maar ja ze voetballen ook en hebben 

ook niet altijd tijd of zin.  

We zijn dan ook  op zoek naar een aantal goede krachten voor de keuken, die op zaterdag van 

12:00 uur tot 18:00 uur de keuken te bemannen/vrouwen 

Ik kan jullie niet vertellen hoe trots ik ben op Ellen van Emst, Pamela Rijnja, Lida vd Broek, Nicky 

de Groot en Demi Merkenij. Zonder hen zou ik hulpeloos zijn verloren. 

 

Helaas heeft Nicky door drukke privéomstandigheden aangegeven vanaf volgend seizoen te gaan 

stoppen. Echter ben ik heel blij te kunnen melden dat vanaf volgend seizoen, Sonja van 

Groenestein weer terugkomt als vast barlid. Sonja is na een jaartje kijken in de keuken van Sec, tot 

de slotsom gekomen dat er niets zo leuk is als de vv Hees. 

 

Oproep 

Wij als vereniging hebben altijd een tekort aan vrijwilligers. Meldt u aan bij het bestuur of dit nu 

gaat om het begeleiden van een elftal, voor de werkploeg of onderhoudsploeg, als scheidsrechter 

of als bar/keuken personeel.  

We zijn altijd op zoek naar bar/keuken personeel, leiders/trainers, scheidsrechters, schoonmakers 

etc. 



R. WESTRA
KOOPT

LOMPEN-IJZER-PAPIER-METALEN

TELEFOON 6013288
DORRESTEINWEG 60 - SOEST

ZATERDAGS NA 12 UUR GESLOTEN
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Voorwoord van de jeugdcommissie 
Daar zijn we weer… 

 

Hallo allemaal, beste voetbaljongens en -meisjes, 

 

Zo middenin het voorjaar hard op weg naar de 

eindstreep mag ik één van onze jeugdteams  

feliciteren met het behalen van het kampioenschap: 

de JO17-2 is nu al als eerste geëindigd, geweldig 

jongens en dank gaat ook uit naar Engbert die de 

jongens met veel geduld, passie en daadkracht 

begeleidt. Kijk, dat zijn nog ‘es vrijwilligers op wie we 

kunnen bouwen! En uiteraard kunnen we Rutger als 

trainer van de JO17 ook niet vergeten heel hartelijk 

te bedanken: ook hij legt ziel en zaligheid in de 

trainingen om al die jongens beter en nog beter te 

laten voetballen! 

 

De Jeugdcommissie heeft zich inmiddels gestort op 

de moeilijke puzzel van de teamsamenstelling voor 

het seizoen 2017-2018. Er zijn jaren dat het iets 

minder moeilijk is, maar er zijn ook jaren dat de 

puzzel onmogelijk lijkt. Daarbij speelt vooral het feit 

dat we in sommige jaarlagen geen overdaad aan 

spelers hebben. De KNVB kijkt puur naar het 

geboortejaar, en het aantal mogelijk te dispenseren 

spelers per geboortejaar is ook beperkt tot 3. Dit is 

voor kleine verenigingen als Hees een extra 

moeilijkheidsgraad. We gaan de komende periode in 

druk overleg met leiders en trainers voor een zo 

optimaal mogelijke indeling. Dat we daarbij niet 

iedereen (helemaal) tevreden kunnen stellen is ook 

duidelijk. Wel zijn we blij dat veel trainers en leiders 

in elk geval hebben aangegeven ook komend seizoen 

te willen doorgaan, al geldt dat niet voor iedereen. 

En ja, dan vallen er gaten in de begeleiding of training 

van de teams, en dan hebben we als Jeugdcommissie 

als enige mogelijkheid om u weer aan te kijken en 

vragen uw steentje bij te dragen als vrijwilliger. Ook 

wij doen dat in het belang van onze kinderen en de 

gezellige vereniging Hees waar ze 

een heerlijk potje kunnen 

voetballen. 

 

En niet alleen in de begeleiding en trainingen vallen 

komend seizoen gaten: ook de Jeugdcommissie komt 

straks leden tekort. Niet alleen Richard en Peter 

zullen terugtreden, ik zal zelf ook in het najaar tijdens 

de ALV het stokje willen overdragen, zo heb ik aan 

het Hoofdbestuur laten weten. Ook de 

Jeugdcommissie is dus heel hard op zoek naar 

aanvulling van de openvallende plekken. Dus als je 

graag wil meepraten en meedoen in het belang van 

de jeugd van Hees, meld je dan aan bij één van de 

Jeugdcommissie-leden. 

 

Als laatste wil ik er nog op wijzen dat het Jeugdkamp 

er weer aankomt, één van de hoogtepunten van het 

jaar. Ook daarin wordt enorm veel tijd van 

vrijwilligers gestoken. We weten dat veel 

jeugdspelers van Hees hiernaar uit kijken, en ik heb 

zelf dan ook alleen nog meer heel succesvolle 

Jeugdkampen mogen meemaken. Ik wil op voorhand 

Richard al bedanken voor zijn enorme inzet voor dit 

jaarlijks terugkerende spektakel en ik zal zijn 

lidmaatschap als nestor van de Jeugdcommissie heel 

erg missen. Gelukkig heeft hij beloofd als adviseur op 

Hees niet te zijn vertrokken… 

 

Op naar de zon…, 

  

 

[HansPost] 

Voorzitter Jeugdcommissie
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JO8-1 

 
Jens, Levi, Mike, Luca W, Bram, Wietse, Lisa en Jelte (op de foto ontbreekt Luka B) 

 

Zaterdag 1 april 2017, de JO8-1 zijn klaar voor de wedstrijd tegen Roda-46. 

 

We mochten vandaag een keer lekker uitslapen want de wedstrijd begon pas om 10.30 uur. 

Dus om 09.30 uur verzamelen en op weg naar Leusden. 

Even zoeken naar de juiste kleedkamer, om kleden en dan even luisteren naar de bemoedigende 

woorden van Jeroen en Arnoud. 

Maar toen kwam er opeens een brief van de KNVB tevoorschijn. 

Er zou vandaag een scout van de KNVB aanwezig zijn die op zoek was naar nieuwe jonge 

talentjes. Nou dat zagen wij natuurlijk wel zitten! 

 

                

 

We doen natuurlijk altijd vreselijk ons best maar nu gingen we dat nog een beetje extra doen. 

Binnen een minuut hadden we het eerste doelpunt binnen. Mike schoot de bal keihard voorbij de 

keeper. Een paar minuten later volgde de 2e, gemaakt door Luca Werner. Wat ging die eerste helft 

super! Helaas ging het de 2e helft mis en verloren we met 5-2. Jammer volgende keer beter. 

Maar wat belangrijker was, wie is er gescout deze wedstrijd? 

Ha, ha, ha, het was een 1 april grap, we waren in de maling genomen! 
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Keeperstraining voor de JO8-1 en de JO9-1 
 

Maandag 3 april hebben de keepers van de JO8-1 en de JO9-1 hun eerste echte keeperstraining 

gehad. De keepers Lisa, Finn en Wesley werden de fijne kneepjes van het keepen bijgebracht door 

Hennie Verwoerd. De 3 keepers gaven aan het heel leuk te hebben gevonden, al heel veel geleerd 

en ze kijken uit naar 

de volgende training! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl de 3 keepers 

hard aan het werk 

waren, gingen de JO8 

en de JO9 een aantal 

wedstrijdjes spelen. 

Verdeeld over 4 gemengde teams gingen zij de strijd met elkaar aan. 

 

 

        

 

Wat genieten de kabouters, O8  en O9 ook weer elke week van  de trainingen van Wiebe.  Met  veel 

plezier leren ze nieuwe technieken, samenspel en wordt er zelfs al een omhaal  geoefend.   Met dank  

ook aan Arnoud die er toch maar elke keer weer staat om  Wiebe te ondersteunen bij deze trainingen 

aan onze jonge rode wolven. 
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En hoe leuk is  het dat , naast samen met de selectie als  pupil van de week mee het veld op mogen, 

je  ook een keer een clinic van de  hoofdtrainer Harold en een aantal van zijn jongens krijgt! 

De jongens en meiden vonden het fantastisch en hebben genoten!  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

Het elftal HEES J013-2 heeft nieuwe tassen ontvangen van Ambachtelijke Scharrelslagerij Vonk uit 

Baarn. Michael Vonk super bedankt voor de sponsoring 👍 👍 👍 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=448319875507025&set=pcb.448320365506976&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=448319875507025&set=pcb.448320365506976&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=448319875507025&set=pcb.448320365506976&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=448319875507025&set=pcb.448320365506976&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=448319875507025&set=pcb.448320365506976&type=3


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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JO9-1 
 

Het is alweer april…. 

De ochtenden langs de lijn worden minder koud en de warme chocomelk is inmiddels ingeruild voor een 

koud sapje! 

We hebben even moeten wennen aan onze nieuwe status (want zeg nou zelf, het staat toch echt wat 

stoerder als je op het schoolplein kan zeggen dat je in de ‘F1’ zit in plaats van in de ‘jeugdondernegenéén’) 

en waren benieuwd hoe het ons in de voorjaarscompetitie zou vergaan. Nou ik kan je zeggen we zitten er 

lekker in. We begonnen met een team van elf spelers, maar met het vertrek van teamgenootje Luca Krol 

zetten we het laatste stukje van de competitie voort met z’n tienen. De poule waarin we spelen is van 

gelijkwaardig niveau en dat brengt een hoop uitdaging. Langzaamaan begint iedereen een vast plekje in het 

veld te krijgen, waardoor er steeds gerichter wordt overgespeeld.  

Stan, Sennen en Jannes staan in hun kracht in de verdediging, maar vlak ze niet uit als ze de ruimte krijgen 

om aan te vallen! Wesley voelt zich al een echte spits en samen met allrounder Finn vormen zij als 

keepersduo een muur in het goal. Selina en Carice zijn als kameleons in het veld, waar ze nodig zijn daar 

staan ze en met zo nu en dan een theekransje tijdens de wedstrijd brengen zij een hoop gezelligheid mee! 

Thomas is met zijn atletiekervaring dé speedy gonzales van ons team, één keer met je ogen knipperen en 

hij is aan de ander kant van het veld. De combinatie van de scherpe techniek van Ayla en de loeiharde 

schoten van Duncan maakt deze twee zeer sterke aanvallers! Kortom een compleet team met een hoop 

energie! 

Momenteel staan we op een derde plek, maar met nog twee wedstrijden te gaan kan er nog een hoop 

veranderen. De eerste plek wordt een uitdaging, maar de tweede plaats is heel dichtbij! Nog even knallen 

dus en dan richten we ons op het volgende feest; KAMP! 

#wehebbengeenyelmaarheeswintwel 

Joyce, leidster JO9-1 
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Hees JO15-1 gaat op voor Europees voetbal 
Op de avond dat Ajax het Nederlands voetbal weer wat kleur op het gezicht geeft met een 2-0 overwinning 

op Schalke 04, zijn onze jongens van de JO 15-1 druk aan het pakken voor hun internationale campagne. 

Voor het eerst in de historie van Hees worden de club kleuren buiten onze landgrenzen verdedigt tegen 

internationale teams uit Duitsland, Frankrijk, Denemarken en België. De mannen zijn net vertrokken en 

uitgezwaaid door een uitzinnige menigte van ouders, broers en zussen als ik mij realiseer dan er niet alleen 

op het werk belangrijke deadlines zijn.  

De sluitingstermijn voor het aanleveren van de kopij bij de redactieraad van de Hees clubkrant nadert en 

nadert en de behaalde Europees voetbal resultaten van onze jongens zult u helaas in dit artikel niet 

aantreffen. Maar is het niet veel leuker om het de jongens de komende weken zelf eens te vragen hoe het 

toernooi in Oostende was? Met de “cup met de grote oren” zullen zij niet huiswaarts komen, maar naar 

verwachting wel met een schat aan leuke ervaringen. 

Het is 14 april en het seizoen is weer voorbij gevlogen. Een mooie herfst competitie waarbij er lang wordt 

meegedaan om de bovenste plaatsen. Een valse start bij de voorjaar competitie met een knap herstel in de 

laatste wedstrijden. Technisch altijd minstens gelijkwaardig aan de tegenstanders maar tegen teams met 

alleen tweedejaars C wordt de fysieke strijd door het jaartje verschil nog wel eens verloren. Dat is de korte 

samenvatting van de voetbal resultaten. Maar hoe zit het met de echt belangrijke zaken?  
- De onderlinge sfeer is super.  

- De opkomst bij de trainingen is hoog. Trainers Hennie, Karel en Jari super bedankt om iedere 

maandag en woensdag klaar te staan en een leuk programma voor de jongens in elkaar te zetten.  

- Als eerste coach kan ik van alle 14 spelers de ingevulde formulieren met geld voor het Jeugdkamp 

bij de familie Van Agterveld overhandigen.  

- Bij de wedstrijden nimmer gemopper op elkaar, ook niet als er een keer een stomme fout wordt 

gemaakt of een wedstrijd wordt verloren.  

Wat kun je dan als coach nog meer wensen? En 

wat voelde ik mij trots die zaterdag in december 

om bij het ophalen van de pasjes na afloop van een 

met 5-3 verloren uitwedstrijd van de 

scheidsrechter te horen dat dit het leukste team 

was dat hij in tijden gefloten had. Dan kan mijn 

weekend niet meer stuk en realiseer ik mij: jullie 

zijn inderdaad een heel mooi stel (ook zonder 

Europese titel).  

Hans Warmerdam 
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JO15-2 
 

Aan ons is gevraagd of wij een stukje wilde schrijven over de avonturen van JO15-2 (voor de oudere onder 

u de voormalige C2) in de huidige competitie. Dat doen wij natuurlijk graag. De jongens zijn nu al een paar 

jaar bij elkaar en kunnen, mits juist ingedeeld, een leuke en/of spannende pot op de mat leggen. De 

afgelopen 2 thuiswedstrijden waren daar een goed voorbeeld van. 

 

Op zaterdag 25 maart moest er tegen de koploper VOP worden gespeeld. Een elftal met luid en duidelijk 

hoorbare coaches en een aantal jongens die wat meer ervaring en gewicht in de strijd konden gooien. Ze 

kwamen ook duidelijk om ons te verslaan en daarmee de koppositie te verstevigen en een mogelijk 

kampioenschap dichterbij te halen. Dat uitte zich nog wel het meest in gezeur en gezever op de 

scheidsrechter en een steeds harder schreeuwende coach naarmate de wedstrijd zich voor hun slechter 

ontwikkelde. Gelukkig lieten onze jongens (inclusief de scheids) zich niet imponeren en uiteindelijk werd de 

wedstrijd met 4-2 gewonnen. Een wijze les uit deze wedstrijd is wel dat, zelfs als je bedoeling is om je 

tegenstander het ziekenhuis van binnen te laten zien, het wel zo netjes is om een hand te geven en net te 

doen of je er echt spijt van hebt. Anders wordt de coach boos! 

 

Daarna kwam zaterdag 1 april Nederhorst ten Berg op bezoek. Een groot deel van de wedstrijd zag het er 

naar uit dat er een smadelijk nederlaag zou worden geleden. Na 5 minuten stond het al 0-1 en de bal wilde 

er aan de andere kant niet in. Hees bleef er wel voor gaan maar afzwaaiers, ballen over en goede reddingen 

van de keeper zorgden ervoor dat de stand 0-1 bleef. Ook na de rust bleef Hees aanvallen maar was 

Nederhorst weer effectiever en na een minuut of 10 in de 2e helft stond het 0-2 en gaf eigenlijk niemand 

meer een stuiver voor de kansen van Hees. En als ouder met vele jaren ervaring langs de lijnen (i.p.v. er 

binnen) is het na een 0-2 achterstand meestal wel gedaan. Maar men bleef knokken en rond de 55ste 

minuut lukte het toch. Julian kwam voor de keeper en kon er slim om heen spelen en scoren. De goal gaf 

veel nieuwe energie en men ging nog feller opzoek naar de gelijkmaker. En 5 minuten voor tijd lukte het 

Julian opnieuw om uit te breken en schoot hard op het doel. 

Helaas hield de keeper de bal maar kon hem niet vastpakken waarna Daan alsnog de gelijkmaker scoorde!. 

Daarmee was de eindstand behaald. Duidelijk viel wel op deze wedstrijd dat ingooien nog wat extra 

training verdient, maar gelukkig vooral aan de kant van Nederhorst want die hebben minimaal 6x foutief 

ingegooid. Hees maar 1 keer dus de extra training heeft gewerkt Jan! 

 

Steven Hamoen & Roy Mente 
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                         JO17-1 nieuws 
 

Het blijft een beetje lastig dit seizoen. Wedstrijden gaan soms verloren omdat de tegenstander veel sterker 

is maar meestal is dat niet het geval. Veel van de inmiddels gespeelde wedstrijden konden we prima mee, 

krijgen kansen maar gaan toch zonder punten van het veld. hoe kan dit? Een fantastische groep jongens  

die er elke week weer staan,  kunnen voetballen, enthousiast zijn,  iets anders kunnen we niet over ze 

zeggen.  

Het lijkt er op dat we fysiek toch onze problemen hebben met de vooral oudere en fysiek sterke 

tegenstanders. Voornamelijk tweedejaars B-spelers lijken wat verder te zijn als wij. Met een nieuwe speler ( 

Bjorn, welkom op de club !! ) hebben we qua fysiek ieder geval een stapje gezet. Een sterke gozer heeft ons 

team versterkt.  Dit, en de wetenschap dat we volgend seizoen allemaal tweedejaars zullen zijn geeft ons 

zeker het vertrouwen dat we weer de resultaten gaan boeken die we gewend zijn van dit team.  Aan de 

begeleiding zal het ieder geval niet liggen. Zowel Peter als ik maar ook Rutger en Eduardo zijn dan van de 

partij. Nog 4 wedstrijden te gaan waarin nog genoeg te behalen valt, dus we gaan er gewoon nog even 

voor! 

Peter en Jeffrey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=448319875507025&set=pcb.448320365506976&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=448319875507025&set=pcb.448320365506976&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=448319875507025&set=pcb.448320365506976&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=448319875507025&set=pcb.448320365506976&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=448319875507025&set=pcb.448320365506976&type=3
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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



                                                                                          
 

 
   April 2017  

NIEUWS KNVB 
 

Nieuwe wedstrijdvormen Pupillen 

 
Voetbal gaat in seizoen 2017/2018 een flinke verandering tegemoet. Vanaf komend seizoen gaan kinderen 
een aangepaste wedstrijdvorm spelen. Kinderen van 6 tot 12 jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere 
velden en met minder medespelers. Er worden wedstrijden van de kleinste vorm (2 tegen 2) opbouwend 
naar 11 tegen 11 georganiseerd. Tijdens de wedstrijden is het mogelijk om met alle plekken in het veld 
kennis te maken. Het nieuwe voetbalsysteem gaat ervoor zorgen dat de kinderen vaker aan de bal komen 
en meer kunnen dribbelen, schieten, samenspelen en scoren (aldus de KNVB). 
 
Door deze ontwikkeling komt er voor trainers meer nadruk te liggen op de fysieke en mentale ontwikkeling 
van jeugdspelers. Onderstaand een overzicht van de vernieuwde wedstrijdvormen (bron: KNVB); 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scheidsrechters gaan niet verdwijnen; ze krijgen een andere rol. Ze worden spelbegeleiders die de 

wedstrijd langs de lijn zullen volgen en bijsturen wanneer de regels niet goed worden toegepast. Deze 

spelbegeleiders worden vanaf komend seizoen ingevoerd bij de wedstrijden van teams Onder 8 en 9. Die 

gaan dan ook meteen zes tegen zes spelen. Het seizoen daarna volgt de introductie van de spelbegeleiders 

bij Onder 10, 11 en 12. 

 

Anders dan klassieke arbiters zijn de spelbegeleiders minder het middelpunt van de wedstrijd. Ze hebben 

letterlijk en figuurlijk meer afstand tot het spel en laten de kinderen op het veld zoveel mogelijk zelf 

oplossen. Zoals dat in feite ook gebeurt op het schoolplein.  

 

Wat betekent dit voor de toekomst van scheidsrechters? Net zoveel als zo weinig. Om het spel in goede 

banen te leiden, blijven scheidsrechters immers even hard nodig. In de jeugd gaan ze dat langs de lijn doen 

en bij volwassenen dicht op de actie en het spel. Het blijft dus ontzettend belangrijk, dat clubs vanaf de 

pupillen scheidsrechters opleiden. De KNVB voegt daar een cursus spelbegeleider aan toe, die je vanaf 12-

jarige leeftijd kunt volgen.  
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Ook dit jaar is er weer een grote groep junioren die het spelregelbewijs gaat halen. Dit seizoen moeten 

voetballers geboren in het jaar 2000 het spelregelbewijs halen. Zij hebben tot 1 september 2017 de tijd om 

het spelregelbewijs te halen. Om spelers hierover te informeren hebben zij in november een e-mail of brief 

gehad met daarin hun activatiecode. 

 

Over het spelregelbewijs: 

Sinds het seizoen 2014/’15 moeten junioren hun spelregelbewijs halen. Het spelregelbewijs maakt 
voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in, én begrip voor , de 
beslissingen van de scheidsrechter. Dit zorgt weer voor een sportiever spel. Het spelregelbewijs kan 
gehaald worden via Voetbalmasterz. Een website die junioren op een speelse, maar vooral ook op een 
duidelijke manier voorbereidt op het kunnen behalen van het spelregelbewijs. Zo zijn er veel 
oefenmogelijkheden en is er uitleg over de regels en over spelsituaties. Beide aan de hand van 
aansprekende voorbeelden, vaak uit het topvoetbal. 

Heb je vragen over het spelregelbewijs? Kijk dan snel op de website van Voetbalmasterz 

______________________________________________________________________________________ 

 

Het amateurvoetbal stapt volgend seizoen over naar het mobiele digitaal wedstrijdformulier. Het invullen 
van het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone gaan. 
 
Het mobiel digitaal wedstrijdformulier is een mooie ontwikkeling voor ons amateurvoetbal. Wij denken dat 
iedereen blij is dat ook de wedstrijdformulieren de stap naar het digitale tijdperk hebben gemaakt. Sinds dit 
seizoen wordt de app gebruikt in het zaalvoetbal en wordt er ook in het veldvoetbal mee getest. De 
resultaten en de ervaringen van voetballers, bestuursleden en scheidsrechters zijn zo positief, dat ze nu 
hebben besloten om al met ingang van het volgende seizoen volledig over te gaan op het mobiele 
wedstrijdformulier. 
 
Met deze app kost het invullen van de wedstrijdformulieren minder tijd en moeite. Dit betekent minder 
administratief werk en voor vrijwilligers is het erg belangrijk dat er minder tijd verloren gaat. En na afloop 
van de wedstrijd is er meer tijd voor ‘de derde helft’. 
Op KNVB Assist wordt alle beschikbare informatie gepubliceerd. 
 
Onderdeel van de Wedstrijdzaken-app zijn ook de digitale spelerspassen. Hierdoor worden de huidige 
plastic spelerspassen met ingang van volgend seizoen afgeschaft. De uitlevering van deze passen stopt op 
zeer korte termijn. Per 4 maart is het daarom, voor dit lopende seizoen, toegestaan om te spelen met een 
geldige officiële legitimatie in plaats van een spelerspas. Verlopen spelerspassen hoeven na 3 maart niet 
meer vernieuwd te worden. In de toekomst zal een spelerspas ook niet meer verlopen; dit proces gaat 
volledig digitaal. 

 
 

http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal
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Samen met amateurclubs is besloten om het voetbalseizoen 2017/’18 later te beginnen en later te 
eindigen. Het voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden. De 
competitiewedstrijden beginnen vanaf 23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei.  
 
‘Samen ons voetbal verbeteren’ 
Directeur amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee: "Door spelers en clubs werd ons steeds vaker 
gevraagd waarom we het voetbalseizoen niet later zouden beginnen, zodat we ook langer door 
kunnen voetballen. Zo kunnen de voetballers rustig op vakantie, zonder dat ze schuldig hoeven te 
voelen ten opzichte van hun teamgenoten, en kan er ook nog lekker gevoetbald worden als in mei 
de zon begint te schijnen. Met dit idee zijn ze aan de slag gegaan en samen hebben ze de plannen 
weten te vertalen in een concrete speeldagenkalender. Deze kalender is een uitkomst van een 
goede samenwerking met clubs en hiermee hoopt de KNVB alle voetballiefhebbers van dienst te 
zijn." 
 
Door pas na de zomervakantie te beginnen met bekerwedstrijden in het weekend, wordt verwacht 
dat minder voetballers hun eerste wedstrijd(en) hoeven te missen. Daarnaast kunnen voetballers, 
trainers, teams én clubs zich beter voorbereiden op de start van de competitie. Als bijkomend 
voordeel loopt het voetbalseizoen ook langer door, wat betekent dat meer wedstrijden in de lente 
worden gespeeld, met hierdoor meer kans op mooi weer en dus minder kans op afgelastingen. 
 
Flexibele winterstop 
In deze kalender is er voor het eerst sprake van een flexibele winterstop van 27 januari tot 4 
maart. Dit betekent dat er een ruimte van zes weken is ingelast om vier wedstrijden te spelen. 
Verenigingen kunnen voor deze periode in onderling overleg bepalen of ze een wedstrijd naar een 
andere datum willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat aangegeven. Dit geldt ook 
voor wedstrijden in de A-categorie. 
 
Als verenigingen hier niet uitkomen, dan blijft het schema uiteraard leidend. Deze nieuwe opzet 
wordt aankomend seizoen getest en op basis van de resultaten wordt gekeken of dit in de 
toekomst kan worden uitgebreid binnen de reguliere competitie. 
 
Belangrijk bekervoetbal in september 
De beker in het amateurvoetbal begint in het hele land op 2 september. Er wordt dit seizoen 
vooral in het weekend gespeeld, bij voorkeur dus niet meer op doordeweekse avonden. Alle 
teams kunnen meedoen aan de poulewedstrijden in de beker en vooral voor de jeugd is het 
meedoen aan de beker van belang. De bekerresultaten worden namelijk gebruikt om de 
competitie indeling vanaf de eerste klasse en lager zo eerlijk en leuk mogelijk te maken. Dit geldt 
voor alle jeugdteams van Onder 8 tot en met O19. 
 

 



• Luchtbed of veldbed, slaapzak, kussen  
(2 persoons luchtbedden etc. zijn niet toegestaan i.v.m. de ruimte in de 
tenten)

• Voetbalschoenen
• Gym- of sportschoenen
• Trainingspak en of oude kleren
• Voetbalbroekje of korte broek
• T-shirts en of voetbalshirts
• Onderkleding voor minimaal 3 dagen (houdt rekening met slecht weer)
• Toiletartikelen: handdoeken, zeep, shampoo, tandenborstel en tandpasta,  

kam of borstel
• Voor de dames de gebruikelijke koffer met toiletartikelen
• 2 Badslippers (voor elke voet 1)
• Zwembroek, zonnebrand en badlaken
• Warme pyjama
• Knuffel of troetel
• Zaklantaarn (batterijen!) 

• Voor eten en drinken wordt gedurende het kamp gezorgd, echter zakgeld 
meenemen is wel gewenst. (zakgeld voorzien van naam!) kan bij de  
teamleiders van het kamp worden ingeleverd zodra de teamindelingen  
bekend zijn gemaakt). 

• Goed humeur (in het voorvakje, zodat het snel gevonden is)

Geen gesponsorde trainingspakken of Hees uitrusting meenemen!!!!

Probeer oude kleren mee te nemen in plaats van dure merkkleding!!!!

Zet je naam in je kleding, zodat we de kleding uit elkaar kunnen houden!!!!

overige:

Voorzie alle medicatie van naam en een schriftelijke gebruiksaanwijzing. Deze 
medicijnen worden bewaard door de verantwoordelijke persoon binnen de 
jeugdkampcommissie.

Advies:

GEBRUIK EEN ZO GROOT MOGELIJKE TAS VOOR DE KLEDING TBV HET ZOEKEN!!!!

WAt is verstAndig om mee te nemen



• De deelnemers aan het kamp zijn verplicht zich te houden aan de door de leiding 
vastgestelde regels.

• Indien een deelnemer zich niet houdt aan de vastgestelde regels, is de leiding 
bevoegd om desbetreffende deelnemer van verdere deelname uit te sluiten. Dit 
houdt tevens in dat géén restitutie van de betaalde bijdrage plaats zal vinden.

• Het is verboden om zich tijdens de dag- en avondactiviteiten zonder toestemming 
van de leiding buiten het terrein van v.v. Hees te begeven.

• Het is verboden voor jeugdleden onder de 18 jaar om alcoholische dranken te 
nuttigen tijdens het kamp; ook tegen overmatig gebruik van “opwekkende” dranken 
kan worden opgetreden. Mocht onverhoopt blijken dat iemand gedronken heeft, 
dan is de leiding bevoegd om hen van verdere deelname uit te sluiten en te laten 
vertrekken. Het is uitdrukkelijk de verantwoording van de Ouders dat er geen alcohol 
wordt meegegeven dan wel door de deelnemer wordt genuttigd, de kampleiding kan 
nimmer hiervoor en voor de mogelijke gevolgen verantwoordelijk worden gesteld.

• De leiding is bevoegd tot het houden van tas en/of koffercontrole in bijzijn van de 
desbetreffende deelnemer. Tot in beslagname is de leiding bevoegd. 

• Het is ten strengste verboden te roken in de tenten en in alle andere verblijven 
van v.v. Hees tijdens het kamp. Roken in de tenten leidt direct tot onherroepelijke 
verwijdering van het kamp.

• Het jeugdkamp is alleen voor deelnemers en genodigden, derhalve kan de leiding 
niet-deelnemers de toegang tot het kamp weigeren.

• GSM toestellen (oftewel mobieltjes) van de deelnemers zijn tijdens het jeugdkamp 
niet gewenst. Indien nodig kun je bellen in de bestuurskamer. De leiding is gerechtigd 
tot het in beslag nemen van de mobieltjes tot het einde van het kamp.

• Bij beschadiging of vernieling van eigendommen van voetbalvereniging Hees, 
zal de schade op de desbetreffende persoon verhaald worden. De leiding is niet 
verantwoordelijk voor vermissing of beschadiging van de eigendommen van de 
deelnemers.

• Het is de taak van de deelnemers om zorg dragen voor orde en netheid in de tenten, 
kleedkamers, kantine en op de velden.

• Wij verzoeken u dringend zich te melden bij het secretariaat alvorens u uw zoon of 
dochter mee naar huis neemt.

HuisHoudelijke regels
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Pupillen van de week 
 

 
De pupil van de week mag bij de thuiswedstrijd meelopen met de spelers uit 
het eerste, totdat de wedstrijd officieel begint. Een geweldige ervaring dus. 
We stellen graag de pupillen van afgelopen 3 thuiswedstrijden aan jullie 
voor: 
 
Luca Krol 
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Luca Kroon (kabouter) 
 
 
 
 
Ik ben Luca Kroon, 6 jaar en train bij de 
Kabouters. 
Zaterdag 18 februari speelde Hees 1 tegen VIOD 
en ik mocht pupil van de week zijn! 
Ik vond het heel erg leuk en ook heel stoer; ik 
mocht mee in de kleedkamer en overschieten 
met de spelers toen ze de warming up deden. Ze 
deden allemaal hele stoere trucjes met de bal, 
dat zou ik ook wel willen leren! 
Toen de scheidsrechter voor de aftrap floot, 
dribbelde ik met de bal richting het doel van 
VIOD, poortte een tegenstander en scoorde het 
eerste doelpunt! 
 
 
 
Als herinnering aan deze leuke middag, kreeg ik een certificaat en een bal 
waarop alle belangrijke spelers van Hees hun naam hadden geschreven. Dit 
vond ik echt heel cool. 
De zon scheen, Hees won de wedstrijd met 5-1 en na de wedstrijd was er een 
zanger in de kantine. Het was dus echt een feestdag! 
 
Bedankt voor deze leuke middag. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                          
 

 
   April 2017  

 
 

Lisa Ophuijsen  (JO8-1) 
 

Afgelopen zaterdag 8 april was ik Pupil van de week bij de wedstrijd Hees – 
Cobu Boys. Ik vond het best spannend maar ik had er ook heel veel zin in. 
Warm lopen met die grote mannen samen, jeetje wat lopen zij hard zeg! En 
toen mocht ik de aftrap doen. Even 2x over spelen en toen kon ik scoren, en ja 
hij zat nog ook! 
Toen ik het veld af ging kreeg ik ook nog applaus van de mannen van  de 
Cobu Boys. 
Iedereen heel erg bedankt voor de leuke middag! De bal ligt op mijn kamer 
en mijn diploma hangt aan de muur! 
 
Groetjes, Lisa Ophuijsen keepster van de JO8-1 
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