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 Beste Hezianen, 

 

Het seizoen zit erop, het is klaar. Nog nooit is er zo lang door gevoetbald, maar het 

heeft ons iets moois opgeleverd. Ons eerste elftal is gepromoveerd naar de derde 

klasse. Een prachtig resultaat! 

 

Als we het hebben over het eerste elftal dan kunnen we spreken over een fantastisch 

avontuur. Een avontuur dat niet alleen beleefd is door de spelers, trainer en staf, maar 

door de hele club. Gaandeweg het seizoen leek het een vanzelfsprekendheid dat het 

eerste elftal vergezeld werd door een grote groep supporters. Maar dit is het niet. De 

ontvangende clubs hebben ons regelmatig met grote ogen aangekeken met welke 

enorme aantallen wij aanwezig waren. De ontvangende clubs kleurde regelmatig 

rood-wit en geel-wit (het bier op de tafels). Dat wij met elkaar de belevenissen van 

ons eerste elftal zo volgen, zegt veel over de verbintenis die wij met ons club hebben. 

We zijn een kleine, hechte familieclub waar we echt trots op zijn. 

 

Met elkaar hebben we een prachtig seizoen meegemaakt en wij denken dat, voor 

diegene die daarbij waren, de wedstrijd van dinsdag 19 juni Hees  – Flamingo’s 64 

door niemand vergeten zal worden. Straks als we oud zijn en terugkijken op de mooie 

tijd bij onze club zal deze wedstrijd altijd benoemd worden. Het was een avond waar 

alles inzat, werkelijk alles wat voetbal mooi en tot onze hobby maakt. 

De laatste wedstrijd die gespeeld is voor de promotie was niet ons beste wedstrijd, 

maar dit hoeft (en kan soms) ook niet. Het belangrijkste is het resultaat dat behaald 

is en dat hebben we met elkaar weer groots gevierd. Eerst in Velserbroek en later op 

de club. Op een mooiere manier hebben we het seizoen niet kunnen afsluiten. 

Spelers, trainer en staf Hees 1, bedankt voor alles! 

 

Volgend jaar staat handhaving van ons eerste elftal in de derde klasse hoog op de 

agenda. Ook zal er over de toekomst van Hees (clubhuis, kunstgrasveld, locatie) 

definitief besloten worden. Onze wethouder sport, Harry Dijkhuizen, heeft zich 

hierover uitgesproken tijdens de promotiehuldiging van het eerste. Op korte termijn 

gaan we in gesprek met de wethouder en inmiddels is duidelijk dat alle partijen tot 

een snel en goed besluit willen komen. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we jullie 

informeren.  
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Niet alleen het eerste elftal heeft een prachtig seizoen gehad. Ook de elftallen JO-14 

1 en Hees 3 hebben de kampioensschaal omhoog kunnen houden. Nogmaals 

gefeliciteerd! 

 

Bij het schrijven van dit afsluitende woord kijk je als bestuur terug op het afgelopen 

seizoen. Hiervoor zijn de website van de club, Facebook en Instagram gebruikt. Als je 

op deze bronnen terugkijkt zie je pas echt goed welke weg wij met zijn allen hebben 

afgelegd en wat wij met een grote groep vrijwilligers allemaal voor elkaar hebben 

gekregen. Dat is veel, heel veel. Het bestuur is iedereen dankbaar die op zijn of haar 

manier zich heeft ingezet voor de club. Hier zijn we oprecht heel blij mee. 

 

Verderop in het clubblad staat de verslaglegging van het jeugdkamp, een evenement 

dat al 34 jaar wordt georganiseerd door een (wisselende) groep vrijwilligers. Deze 

verslaglegging geeft aan hoe mooi en bijzonder dit evenement is. Hier worden de 

eerste, levenslange, vriendschappen gesloten tussen de jongste leden van onze club. 

Vriendschappen die de basis zijn voor de cultuur en de toekomst van Hees.  

 

We sluiten het seizoen 2017-2018 af met dit clubblad. Het bestuur kijkt terug op een 

prachtig jaar voor de vereniging. Met elkaar zijn er fantastische wedstrijden gespeeld, 

is er veel lol gemaakt, hebben we nieuwe vrienden en vriendinnen ontmoet. Zijn er 

allemaal evenementen georganiseerd en leuke feesten gevierd.  

 

We zien uit naar het nieuwe voetbalseizoen, maar nu eerst even een paar weken geen 

Hees. We gaan allemaal genieten van de vakantieperiode, het gezin, de vrienden en 

het mooie weer dat ons nog te wachten staat. Nogmaals bedankt allemaal voor jullie 

inzet. Tot straks weer langs de velden of in ons (oude, gezellige) clubhuis. 

 

Met een groet 

en namens het bestuur 

 

Ed Knies 

Voorzitter Hees 
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EINDELIJK DE BEKRONING OP EEN FANTASTISCH SEIZOEN EN  

PROMOTIE NAAR DE 3E KLASSE. 

DE SPELERS EN BEGELEIDING WILLEN HET BESTUUR, SPONSOREN EN DE 

SUPPORTERS BEDANKEN VOOR DIT PRACHTIGE SEIZOEN.  

JULLIE WAREN ALLEMAAL IN 1 WOORD FANTASTISCH!!! 
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Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen!! 

Hezianen,hezianen,ole,ole,ole! 23 juni 2018 Hees1 heeft het eindelijk voor elkaar…3e 

klasser!! 

 

De nacompetitie, waar Hees zich cum laude voor heeft geplaatst na een ongekend seizoen 

met slechts 1 nederlaag en 100 doelpunten in de kompetitie gescoord, zou aanvankelijk 

door een verlies in de finale tegen Bunnik als een nachtkaars zijn uitgegaan, ware het niet 

dat de KNVB door een terugtrekking in een hogere klasse(Jong FC Twente) een plaatsje 

extra toe te kennen had. Zo werden nog even twee extra wedstrijden op het programma 

gezet tegen de verliezende finalisten van de andere districtspoules. Eerst was daar op 

dinsdagavond op ons eigen terrein een wedstrijd tegen het Alkmaarse Flamingo,s, dat een 

fysiek ijzersterk team op de been kon brengen, maar ten aanschouwe van ettelijke 

honderden Heziaanse supporters uiteindelijk na verlenging toch met 5-3 het onderspit 

moest delven tegen de ontketende rode wolven, die ontzettend gemotiveerd waren de 

smadelijke nederlaag tegen Bunnik te revancheren. Handig werd aangestuurd  op een 

verlenging (die er bij 3-3 ook kwam) , waardoor het te donker werd om op het hoofdveld 

door te gaan en werd uitgeweken naar het trainingsveld annex knollenveld, dat wel over 

verlichting beschikt. Dat was voor de tegenpartij iets te gortig en door fantastische 

koolpunten van onze jonkies Lasse Groot en Koen Schimmel werd de doodsteek 

toegebracht! Dus zaterdag 23 juni opnieuw een finale wedstrijd, de winnaar mocht zich 3e 

klasser noemen, maar daarvoor moest het Heziaanse legioen wel helemaal naar 

Velserbroek verhuizen, want daar moest worden aangetreden tegen het legendarische 

VSV, een 105 jarig bestaande vereniging met een ver profverleden, maar nu bengelend in 

de onderste regioen van de 3e klasse. Op een door langdurige droogte geplaagd keihard 

knollenveld begon deze wedstrijd voor Hees desastreus. Koolwachter Henkie zorgde na 

enkele minuten al met een enorme blooper(afgekeken van de Liverpoolkeeper tijdens de 

Championsfinale tegen Real Madrid) voor een 1-0 achterstand, hetgeen bij de Heziaanse 
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achterban het gevoel van”nee ,he,toch niet weer!!”deed opborrelen. De eerste helft was 

aan de zijde van Hees niet om aan te gluren, reden waarom koots Harold in de rust zijn 

ekskuses aanbood, omdat ie zijn spelers vergeten had te benadrukken dat ze voor de 

laatste en beslissende keer het gras moesten opvreten! En dat was precies wat er na de 

pauze gebeurde, een herboren Hees, en een tegenpartij, die langzaam de uitputting nabij 

was en lijdzaam moest toezien,hoe Lasse de Groot( ja,hij weer) en Marvin Snijders het 

doodvonnis voltrokken en Hees naar de 3e klasse sleurden. De vreugde na afloop en bij het 

thuisfront later op de middag was uitbundig en iedereen kan nu heerlijk ontspannen en op 

welverdiende vakantie. We gaan in september maar eens zien  wat verder mogelijk is. 

We kunnen ons de vorige promotie van een elftal jaar een jaar of tien geleden nog goed 

heugen, toen we het jaar erop er weer gelijk uitgeflikkert werden!! Dat gaat mijns inzien 

komend seizoen absoluut niet gebeuren, want we beschikken nu over vele jeugdige 

groeibriljanten, dat wordt aangevuld met aanwinsten als o.a  het broertje van Marvin en 

een speler met hoofdklasse-ervaring Roy Schaap ( ja,ook het broertje van). Deze laatste 

aanwinst ,overigens plaatste het bestuur wel  voor enige problemen omdat de beveiligings-

maatregelen moesten worden aangescherpt. Twee Schapen op het veld is een groot risico 

met al die rode wolven in het bos! 

Het zeer lange seizoen is nu eindelijk ten einde en er was sprake van een absoluut 

topseizoen in de Heziaanse historie. Mede ook door het kampioenschap van Hees 3 en de 

J014. Daarbij kwam na de gemeenteraads-verkiezingen ook nog eens een einde aan de 

onzekerheid over het al dan niet moeten verlaten van onze prachtlocatie in het 

Pijnenburgerbos. De plannen hiervoor zijn dankzij de stemmen van de burgers in de 

papierversnipperaar terechtgekomen. Rest nu nog een zeer heikel punt. Het opknappen 

van ons zeer verouderde klupgebouw en het aanleggen van een kunstgrasveld. Reeds 

enkele jaren geleden heeft de Gemeente Soest hier al geld voor gereserveerd ,maar door 

allerlei bestuurlijke perikelen als begraafplaatsen en dassenburchten is er nog steeds geen 

besluitvorming tot stand gekomen. De nieuwe wethouder Sport, Harry Dijkhuizen, heeft 

nu de taak op zich genomen hieromtrent een punt te drukken. Binnenkort zal er dan ook 

een top worden gehouden tussen deze wethouder en de leider van het trotse Heziaanse 

volk, Kim Jung-Knies, we schatten zo ongeveer een dag voor Sint Juttemus! 

Geniet nog verder van dit geschrift, 

Fijne vakantie en tot in september…. 

                                                                     Donald J.Luizenbosch 

 



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

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

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
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Het seizoen 2017–2018 is vanaf het begin tot het eind voor velen 

een droom geweest. Een groot aantal spelers droomden al vanaf 

dat ze nog lekker in hun luier rondliepen om ooit kampioen te 

worden. 

Hoe zuur is het om jaar in jaar uit om de prijzen te strijden maar 

keer op keer mis te grijpen. Vreselijk, het begon de levens van 

velen beheersen. Daar waar het eerst dromen waren werden het 

later angstdromen en tot slot nachtmerries. 

Vele therapeuten hebben hun hersens gebroken om deze 

gezonde Hollandse jongens er bovenop te helpen. Niets hielp helaas. Twee jaar geleden werd er 

besloten dat er een elftal gevormd moest worden van gelijk gezinden. Alle net nieters kwamen 

samen in een elftal met daarbij een paar net wellers. Deze mix moest de nachtmerrie terug brengen 

naar een droom. Vorig seizoen moest er geoogst worden maar wederom werd er weer niet om de 

prijzen gestreden. Wat was dat toch? Bad karma? 

Nog één keer zouden we het proberen, als het dan niet zou lukken dan zou de hoop voor altijd 

vervliegen. 

In de zomer werd er sterk ingekocht. Er werd gezorgd voor een goede en stevige bank waarop men 

goed kon zitten. Helaas was deze bank moeilijk te vervoeren en moesten de vaste wissels, deze 

zorgden sowieso voor een stevige bank, genoegen nemen met het meubilair dat voor handen was. 

De seizoenstart was fantastisch. Onze versterkingen kwamen prima uit de verf. Danny v O. onze niet 

te evenaren spits was terug van een lange welverdiende vakantie. Volledig uitgerust en fris kegelde 

hij de ene na de andere bal in de touwen. De teller aan het einde van het seizoen stond over de 30 

doelpunten. Vandaar dat menig elftal aan hem liep te trekken maar gelukkig bleef hij zijn maten 

trouw. Verder natuurlijk onze aanwinst Arnie, ook wel bekend als André v A.! Deze jongen kent zijn 

kwaliteiten. Klasse zoals hij dit seizoen zijn rol vervulde. Ieder elftal heeft water dragers nodig en 

Arnie is hierin exceptioneel goed. Iedere wedstrijd weer een volle waterzak en volle bidons. Nooit 

hoefden we te vragen hij deed het met altijd die lach op zijn gezicht. De beloning was spelen 

wanneer het kon en dan genoot hij intens. Verder, dat moet gezegd, altijd positief en aanwezig op 

de training. Onze laatste aanwinst Sonny R. De man met de fluwelen trap. Veel vuil werk op het 

middenveld werd door hem verricht. Af en toe wat over de grens maar dat zouden best eens de 

Russische invloeden kunnen zijn. Sonny zorgde er voor dat iedereen scherp bleef, ook bij de training. 

Iedere week werd de pool bijgewerkt met winst en verlies, wat werd men hierdoor fanatiek tijdens 

HEES 3:  
Dromen bestaan!  
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partijtjes. Dit heeft, zeker weten, bijgedragen aan het succes. Een terugblik vraagt er om, om spelers 

te benoemen. Zeker het noemen waard is onze Pirlo Hans W. Deze balgoochelaar moeten we gaan 

missen komend seizoen. Hans hangt zijn schoenen aan de wilgen. Beter dan kampioen worden kan 

niet en dus stopt hij op zijn hoogtepunt. Jammer want we gaan zijn kwaliteiten missen. Altijd hard 

werkend. Niet snel maar eenmaal aan de bal dan krijgt men hem er niet snel vanaf. Hans, maat 

bedankt voor al die trouwe jaren samen (snif, moet echt fff een traantje weg pinken). 

Nu we toch bezig zijn dan maar allemaal. Beginnen maar achterin. Willem V. onze sluitpost, altijd 

fanatiek, een hekel aan verliezen. Een klein minpuntje: twee meter lang en dan toch verschalkt 

worden bij een schot vanaf een meter of 60. Helaas, kan gebeuren Willem! Daar tegenover staan 

de talloze reddingen die ons een aantal keren behoede voor verlies. Dan onze Patrick T. een 

ouderwetse bikkel als laatste man. Meedogenloos, meevoetballend en uiterst efficiënt. Menig 

voorhoede speler bedacht zich wel 2 keer wanneer hij aan kwam lopen. Quintus d G. onnavolgbaar 

in wat hij doet, meedogenloos, getraind om te doden en verder uiterst betrouwbaar als 

wisselspeler. Net als Arnie, complimenten hoe je om bent gegaan met je rol binnen het team. 

Wanneer het moest stond je er, top. 

De oude man van het stel, Sheridan K. helaas veel geblesseerd maar de momenten dat het kon altijd 

op zijn post! Kwaliteiten voornamelijk in en om de bar! Echt ’t Hartje op de goede plaats! 

Op de flanken achterin twee kanjers met het lef om op te komen. Michael L. en Robin d G. beide 

niet vies van werken en een biertje. Hierdoor vaak laat aanwezig want de klus moest nog fff af. 

Verder liep daar ook nog een zekere Jelte G. wat afwezig rond. Zijn keiharde ingrijpen en dan 

weglopen alsof er niets gebeurd is staat iedereen voor eeuwig op het netvlies. Vlak voordat het 

kampioenschap een feit was piepte Jelte er tussenuit. Fff naar Thailand om zijn lijf op te laten frissen. 

Wij vragen het ons af. Waarschijnlijk werd de spanning te groot want toen het kampioenschap 

eenmaal een feit was kwam hij snel terug! Ons middenveld werd meestal gevormd door Robert R., 

centraal op het midden. De man met de splijtende pass, het verwoestende schot en de vlijmscherpe 

opmerkingen waardoor menig tegenstander volledig uit het veld werd geslagen. Eerder genoemde 

Sonny en Hans en natuurlijk Erik v M. Erik is een speler die 

iedereen in het team wil. Prima man voor op de bank, gezellig 

en wanneer hij er in staat is om te spellen (hij kiest regelmatig 

zijn wedstrijden en momenten uit) dan staat hij er. Wel helaas 

vaak een PHPDtje (Pijntje Hier, Pijntje Daar) Aan het begin van 

het Seizoen hadden we nog de grote Nilfisk op het 

middenveld, Rik A. Helaas viel hij zeer snel uit. Ernstige 

blessure aan de knie. Nu helemaal gerepareerd en bezig met 

revalidatie. Hopelijk volgend jaar weer terug op het veld. Een 

zekerheidje op het middenveld was natuurlijk ook John (de 

pijp) Schulten. Het hele seizoen heeft hij het elftal in spanning 

gelaten. Gaat het gebeuren? Maar los daarvan natuurlijk wel 

de speler met de meeste kilometers achter zijn naam. Overal te vinden om het vuile werk op te 

knappen en dan ook nog menig doelpuntje meepikken. John bedankt voor al je werk dit seizoen, er 
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zijn spelers die er een puntje aan mogen zuigen! 😂 Tot slot liep er op het middenveld nog onze 

spelersmakelaar Jurre vd G.! Begenadigd speler al zegt hij het zelf. Aan de bal hard werkend en zeker 

iemand waar de tegenstander rekening mee moest houden. Helaas konden we allemaal regelmatig 

zijn rug op, hierdoor speelde hij de laatste tijd weinig. Zijn rug bleek niet bestand tegen al dat 

overgewicht. Zelfs een nachtje ziekenhuis zette hij in om weer tot rust te komen.  

Voorin konden we naast Danny O altijd rekenen op Niels v M., grotere broer van Erik v M.! 

Draaicirkel onbekend maar wat een heerlijk aanspeelpunt. Menig doelpunt verliep via een kaats of 

doorspeel bal van hem. Helaas moeten we hem komend seizoen missen. Meneer moet zo nodig op 

wereldreis op zoek naar het verre onbekende. Jammer voor hem want een tweede kampioenschap 

gaat dus zijn neus voorbij! 

En dan nog onze roadrunner Martijn B. Deze rode Ferrari heeft met zijn snelheid heel wat 

tegenstanders huilend thuis laten komen. Wanneer de vrouw of vriendin van de tegenstander vroeg 

hoe het was geweest konden ze alleen huilend het rugnummer noemen waar ze achteraan gerend 

hadden. Binnenkort helaas Martijn ook in tranen. Uit met de pret, het huwelijksbootje wacht! 

Tot slot nog zijn Broertje Niels B! Wanneer je hem ziet denk je dat hij komt darten. Niets is minder 

waar. Bikkelen op het veld, ongeacht waar hij wordt opgesteld. Back, voorstopper, half, buitenspeler 

niets is hem te gek en overal werken als een paard. 

Zo, tot slot van deze droom die werkelijkheid werd nog een woord van dank aan onze grensrechter 

die na een tijdje afwezigheid ivm fysieke ongemakken weer gezond en wel terug kwam om de vlag 

ter hand te nemen. Sjef d G. bedankt. Natuurlijk ook een woord van dank aan mijn collega leider 

John R. die wekelijks nadat ik de 

opstelling doormailde antwoordde 

met: lijkt mij een prima opstellinkje 

zo! Dank voor je feedback, steun en 

gezelligheid maar bovenal je kunde en 

analytische vermogen. 

Als laatste natuurlijk dank aan onze 

trouwe supporters die wekelijks de 

moeite namen om bij ons te komen 

kijken! 

Volgend seizoen wederom strijdend 

om het kampioenschap! Wij rekenen 

op u! 

 

 

HEES 3 draagt het kampioenschap op aan Denny v K. , Bas A. en Roger W. 
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NOOD HULPVRAAG vrijwilligers  NOOD 

 

Beste allemaal, 

 

Zoals jullie allemaal wel weten is de clubkrant een verzameling van momenten die wij als Hezianen 

meemaken in een voorafgaande periode. 

 

Hierbij maak ik gebruik van de gelegenheid om een oproep te doen voor vrijwilligers. En breng ik 

graag de volgende functies onder de aandacht: 

 

- Activiteitencommissie (4 leden) 

- Organisator voor het (in)regelen van de scheidsrechters 

- Jeugd coördinator Kabouters 

- Jeugd coördinator JO7-1 

 

Elke vereniging vaart op vrijwilligers, dat geldt ook voor ons. Helaas moeten wij constateren dat 

het invullen van een functie, na vertrek van een trouwe vaste vrijwilliger, haast niet in te vullen 

valt. 

 

Willen jullie met ons meedenken om zo de draagkracht van de overige vrijwilligs in balans te 

houden. 

 

En natuurlijk heten wij jou van harte welkom om ons team te versterken!! 

 

Graag jullie reactie(s) mailen naar: secretariaat@vv-hees.nl. 

 

Alvast dank! 

 

Rolinka van Beek- Reumer 

Secretaris 
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De Jager - Bokdam - De VisserVisserV

Notarissen

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

   Van Van V Weedestraat 2Weedestraat 2W Postbus 3011 TelefoonTelefoonT 035-6012315*
   3761 CE  Soest 3760 DA  Soest TelefaxTelefaxT 035-6021460

Knip-Oog
Hairstyling & Visagie

Hartweg 70 - Soest - tel. 035-5881646

Openingstijden:
Dinsdag: 09:30 - 18:00
Woensdag:Woensdag:W 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  762 ES  Soest  7
Tel. 035-602 Tel. 035-602 T 11 6711 671
Tel. 035-60Tel. 035-60T 1 91 18181
Fax 035-601 31 77
info@stomerijprimeur.nl
www.stomerijprimeur.nl
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Selectie Hees 1 en het sprookje van 2017 - 2018: 

 

Het sprookje dat begon op 23 september 2017 met een 2-2 gelijkspel uit bij Eemboys en eindigde 23 juni 

2018 met een 1-2 historische overwinning uit bij VSV te Velserbroek. 

 

Wat een super seizoen hebben wij als selectie meegemaakt: 

• 26 competitiewedstrijden  

•   5 nacompetitiewedstrijden 

 

Wed. Winst Gelijk Verlies Punten voor tegen 

26 21 4 1 67 100 27 

 

• 23 verschillende spelers gebruikt in het seizoen 

• 4 debutanten ( Roan de Beer, Jarno Boerhout, Mitch Dorrestein en Sven Sanders) 

• Winnaar van de tweede en derde periode! 

• Minste tegendoelpunten in de vierde klasse f 

• Elke wedstrijd eigenlijk een thuiswedstrijd was, wat namen wij veel fantastische supporters mee!! 

 

Met de bovenstaande cijfers was Hees in elke andere klasse dik kampioen geworden, helaas hadden we te 

maken met FZO uit Zeist, die dit seizoen net betere cijfers behaalde en daardoor terecht Kampioen werd in 

de vierde klasse F. FZO nogmaals van harte gefeliciteerd! 

 

We moesten ons sprookje voortzetten in de loterij van de nacompetitie. 

 

Op 2 juni 2018 mochten we thuis aantreden tegen BVV’31 uit Blaricum. Na 120 minuten spelen was de stand 

3-3. Gelukkig hebben wij de penaltyserie succesvol afgerond waardoor als winnaar de dag afsloten. Henk 

Reddering eiste de hoofdrol op door zelf een penalty te scoren en de beslissende tegen te houden. Wat een 

geweldige ontlading kwam er vrij. 

 

9 juni 2018 gingen we op bezoek bij derdeklasser De Vecht. In een spannend duel werd er een verdiende 1-

3 overwinning behaald. 

 

16 juni 2018 finale dag bij Bunnik ’73. Alles werd uit de kast gehaald voor deze historische dag. Veel 

supporters uitgedost in clubkleuren, Bengaals vuurwerk en hartstochtelijke aanmoedigingen konden niet 

voorkomen dat we in enorme deceptie terecht kwamen. Een 4-1 nederlaag betekende dat het sprookje tot 

een halt werd toegeroepen, maar gelukkig kregen we nog een herkansing! 

 

19 juni 2018 mochten we thuis aantreden tegen het geroutineerde De Flamingo’s uit Alkmaar. Een wedstrijd 

waarin je als trainer en supporter een jaar of tien ouder bent geworden. Wat een spanning, wat een 

wedstrijdverloop en wat een supporters op een gewone dinsdagavond! Een wedstrijd waarin we door het 

oog van de naald kropen. In blessuretijd kregen De Flamingo’s de kans om de wedstrijd definitief te beslissen 

maar in plaats van 2-4, kregen wij de 94ste minuut een penalty. Wesley Haasjes bleef uiterst kalm en schoot 
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de 3-3 binnen, dus verlenging. In de verlenging hadden we de beste conditie en door doelpunten van Lasse 

Groot en Koen Schimmel behaalde wij een 5-3 overwinning. 

 

23 juni 2018 met de bus richting VSV te Velserbroek voor de tweede finale in de nacompetitie. Op een droog 

veld een zeer slechte eerste helft met een 1-0 achterstand, zou het dan weer een deceptie worden. Nee, na 

een donderspeech in de rust pakte het team de tegenstander op en liet niet meer los! Na doelpunten van 

Lasse Groot en in de laatste minuut van Marvin Snijders konden we na het laatste fluitsignaal het feest laten 

losbarsten. Timo Timmer kreeg uit handen van de voorzitter Ed Knies de schaal overhandigd voor het 

bewerkstelligen van de promotie naar de DERDE Klasse! Wat een ontlading binnen de spelersgroep en de 

aanwezige supporters. Ditmaal een fantastische terugreis met de bus waarbij er de nodigde drankjes werden 

genuttigd. Bij Hees werden spelers en staf onthaald met een erehaag en vuurwerk. Een ontknoping dat je 

nooit meer vergeet. Gelukkig kende dit sprookje dus een gelukkig einde! 

 

Via deze weg willen wij als spelers en staf onze dank uitspreken voor de geweldige steun van de TWAALFDE 

MAN!  

 

Graag willen wij het bestuur bedanken voor het volgende: 

• Het kosteloos beschikbaar stellen van de bussen naar Bunnik ’73 en VSV voor de selectie. 

• Het cadeau ( Schaal en de rondvaart op de Loosdrechtse Plassen) 

Graag willen wij de volgende personen bedanken: 

• Julia de Jong voor het wassen van de kleding gedurende het seizoen. 

• Johan van Roekel ondersteuning trainingen op de dinsdagavond. 

• Milan de Jong ondersteuning (stage) trainingen op de donderdagavond. 

• Volledige begeleidingsstaf tijdens het seizoen. 

• Jurre de Graaf voor zijn netwerk en de samenstelling van de selectie. 

 

Ook nemen wij helaas afscheid van een aantal mensen: 

 

Gert Jan Timmer heeft besloten te gaan genieten van zijn vrijheid/vakantieplannen. Gert Jan heeft mij in de 

2,5 jaar bijgestaan op voetbalgebied. Wat heb ik een hoop van jou mogen leren en wat ben jij speciaal voor 

mij geweest. Ik heb er een vriend voor het leven bij gekregen. Gert Jan bedankt voor alle mooie momenten. 

 

Koen Schimmel gaat zijn geluk proeven bij IJsselmeervogels. Koen ik wens je veel succes bij IJsselmeervogels. 

Jeroen Smit gaat vol voor zijn studie en ik wens je daarbij veel succes en wijsheid. 

Bart van Hornsveld veel succes in de toekomst. 

Wesley Haasjes hangt de voetbalschoenen aan de wilgen en gaat zijn trainerscarrière opstarten bij Eemboys 

2. Haasjes veel succes met je trainerscarrière. Mocht je tips en trucs nodig hebben dan heb je mijn nummer! 

 

Iedereen een fijne vakantie en tot ziens in de DERDE KLASSE!!! 

Harold Valkenburg 

Trainer Hees 1 
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DE NIEUWE HEZIANEN VOOR DE SELECTIE  
VOLGEND SEIZOEN 

 

 

 

 

 

 

 

1E TOPTRANSFER VAN VV HEES IS EEN FEIT! 

Zoals eenieder weet binnen onze vereniging zijn we druk bezig met de voorbereidingen rond de selectie 
voor het nieuwe seizoen. We zijn laat met het vermelden, maar dat alles heeft te maken met de 
opgeschoven competitiestart. Hierdoor zijn clubs pas net klaar met hun seizoen. Of andere zijn nog in de 
nacompetitie verwikkeld. Echter hebben wij als Hees de eerste slag geslagen.  

Het is eigenlijk niet te geloven maar het is echt waar!!! Roy Schaap komt Hees volgend jaar versterken. 
Afgelopen jaar kwam hij uit voor hoofdklasser NSC uit Nijkerk. Daarnaast heeft hij nog Hoogland, Eemdijk, 
DOVO en Breukelen op zijn palmares staan.  

Qua voetbalniveau zal het voor Roy een stapje achteruit zijn, maar het is twee stappen vooruit in plezier en 
voetbalvreugde. Roy heeft de sfeer geproefd op zaterdag en heeft meegetraind om de spelersgroep te 
leren kennen. Dit is voor hem een positieve ervaring geweest. Verder is het voor hem belangrijk om weer 
met zijn broer Dennis te spelen. Roy heeft 1 jaar hiervoor samen gespeeld bij Breukelen. “Dit was een erg 
succesvol jaar en helemaal speciaal omdat je het samen met je broer kan delen” geven de broers aan. 
Dennis heeft Roy verteld over de ambitie van Hees, de potentie van de selectie en vooral ook de warme en 
trouwe supportersgroep. Deze mix zorgt ervoor dat Roy de knoop heeft doorgehakt en zichzelf vanaf 
volgend jaar een Heziaan mag noemen! 

Roy heeft laatste jaren voornamelijk centraal achterin gespeeld, echter gaat zich richten op de nummer 10-
positie. “Ik wil belangrijk zijn voor het elftal en ik denk dat ik met mijn ervaring en spelinzicht aanvallend 
veel kan betekenen” geeft Roy aan. 

Harold Valkenburg is in zijn nopjes met de komst van Roy. “Als je zoveel jaar op hoofdklasse niveau hebt 
geacteerd, ken je de klappen van de zweep. Tijdens de training bracht Roy al zoveel rust in het spel en je 
zag dat anderen daar beter door gingen spelen. Als we dit kunnen uitdiepen denk ik dat we volgend jaar 
echt een stap gaan maken” aldus de trainer.  

Roy heel veel succes en vooral plezier. Met jouw komst zal menig rood-wit hart sneller gaan kloppen. Dat 
wij, maar vooral jij, mag genieten van je tijd bij ons kleine gezellige cluppie!! 
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HEES VERSTERKT ZICH MET DENNIS BEEN 

 

De volgende speler die volgend jaar in de rood-witte clubkleuren van HEES 

speelt is een echt voetbaldier. Hij speelt zijn hele leven al bij Nieuwland 

waarbij hij ook ervaring heeft opgedaan in de 1e klasse. Dennis Been komt 

het nieuwe seizoen de Heziaanse selectie versterken. Dennis speelt het 

liefst op het middenveld en is zoals hij zelf zegt een box-to-box speler. Rust 

aan de bal, overzicht en het spel kunnen verleggen zijn kwaliteiten die 

Dennis met zich mee brengt.  

Van zijn hobby heeft Dennis zijn werk gemaakt. Naast het voetbal is Dennis 

eigenaar van een voetbalschool in Amersfoort. Hierbij helpt hij clubs om de 

jeugdafdeling naar een hoger plan te brengen. We hopen bij HEES ook van 

zijn expertise gebruik te kunnen maken zodat we 2 vliegen in 1 klap slaan. 

Een andere belangrijke reden voor Dennis om naar HEES te komen is het 

samen voetballen met zijn maatje Marvin Snijders. “Onze vriendinnen 

kennen elkaar goed en zodoende heb ik Marvin beter leren kennen. Hij mij heeft geënthousiasmeerd” geeft 

Dennis aan. Na een goed gesprek met de trainer en een keer meetrainen was de keus snel gemaakt.  

Dennis heel veel plezier en succes het komende jaar. Dat het maar een mooi seizoen mag worden.  

 
 
HEES TREKT TWEEDE KEEPER AAN 

Nu het eindelijk gelukt is om de promotie naar de 3e klasse af te dwingen, hebben we weer wat zendtijd 

over op onze populaire Facebook site. 

 

Daniel Nijenhuis is volgend seizoen te bewonderen bij vv HEES. Zijn Roots liggen op Ameland en hij heeft in 

jeugd van Cambuur Leeuwarden gespeelt. Een langdurige schouderblessure heeft hem doen besluiten het 

keepen op ene laag pitje te zetten. Drie jaar later en een verhuizing naar Amersfoort verder miste hij het 

spelletje te veel. Hij schreef zich in bij de dichtstbijzijnde voetbalclub en dat was Posthoorn. Al kort was het 

duidelijk dat hij het 1e elftal moest gaan vertegenwoordigen. Het afgelopen seizoen kwam hij twee keer 

tegen Hees uit. Ondanks dat de scores anders doen vermoeden was Daniel 

een lichtpunt in de Amersfoortse ploeg. Hij zorgde er tweemaal voor dat 

Hees niet met dubbele cijfers won. 

 

Dat Daniel veel talent heeft was trainer Harold Valkenburg ook niet 

onopgemerkt gebleven. Een goed gesprek en meerdere keren meetrainen 

heeft Daniel doen besluiten om bij HEES te komen spelen. “HEES heeft de 

ambitie die ik het afgelopen jaar heb gemist. Ik heb hier de sfeer geproefd 

en dat bevalt uitstekend. Ik ga de sportieve strijd aan met Henk Reddering 

en hoop dat we hier beide sterker en beter van worden” geeft Daniel aan. 

Hij heeft zijn nieuwe keepersset al vol trots gepresenteerd dus laat het 

nieuwe seizoen maar beginnen! 
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VOLGEND SEIZOEN IS ER EEN TWEEDE SNIJDERS IN DE HEZIAANSE BOSSEN TE BEWONDEREN 

 

Quincy Snijders komt volgend jaar de selectie van HEES versterken. Deze talentvolle speler is net 21 jaar en 

speelde de afgelopen tijd in de selectie van Quick Amersfoort. Hier zat hij tussen het 1e en 2e elftal in en dit 

zorgde voor wat minder speelminuten dan gewenst. Na de verhalen van grote broer Marvin en het succes 

wat HEES het afgelopen jaar geboekt heeft was de stap richting Soest een stuk kleiner. Elke zaterdag staat 

hij steevast langs de lijn om zijn toekomstige team aan te 

moedigen.  

 

Quincy heeft een verleden als speler bij APWC en heeft 

via VOP de stap richting Quick gemaakt. Hij speelt hier 

voornamelijk als rechtsachter, maar met zijn snelheid kan 

hij op beide flanken uit de voeten. Quincy oogt als een 

rustige jongen maar in het veld is het een bijtertje.  

 

Trainer Harold Valkenburg is blij met Quincy. “Een 

getalenteerde jongen is altijd goed binnen onze selectie”. 

De brede inzetbaarheid van Quincy kan ons alleen maar 

sterker maken”. Naast de gebroeders Schaap hebben we ook de gebroeders Snijders binnen HEES. Dit 

maakt het voor ouders en familie ook wat makkelijker om de keuze te maken waar ze langs de lijn gaan 

staan.  

 

Marvin reactie zegt ook genoeg over de komst van zijn broertje. “Ik heb het beste met mijn broertje voor, 

zowel privé als op sportief gebied. De keuze voor HEES is denk ik echt goed. Ik heb de sfeer hier 

meegemaakt en dat is fantastisch. Zoveel warmte en support dat vind je niet snel ergens anders” Nu samen 

vol die derde klasse in, mooier kan voor mij niet! 

 

Quincy, welkom en hopelijk kom je net als Marvin in een warm bad terecht waar plezier en succes 

gecombineerd mogen worden. 

 

 

 



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

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./faxTel./faxT 035-6027372
37663766 WK  SoestWK  Soest MobielMobiel 06-5430258406-54302584

KORLAAR RecyRecyR cecycecy linclinc glinglin bvbvb

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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 MARVIN SNIJDERS BLIJFT AAN HEES VERBONDEN VOLGEND SEIZOEN 

Ja we weten het, we zijn nog bezig met de huidige competitie en we doen nog 
volop mee ook.  
Echter vinden wij het wel belangrijk om de bezoekers van onze Hees Selectie 
facebook pagina op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van onze mooie 
selectie. De seizoenkaarten gaan ook weer in de verkoop dusss… We doelen hierbij 
op de mutaties binnen de selectie: spelerscontracten die verlengd worden, spelers 
die verkocht worden, spelers die ons scoutingsapparaat binnen weet te slepen. 
Nee hoor het gaat er simpelweg om welke spelers het leuk vinden om bij onze 
fantastische club een balletje willen trappen. Kortom: wie blijft en wie gaat. 
 
De gesprekken met spelers zijn gaande en het is altijd mooi om te horen dat het bijna alleen  positieve 
geluiden oplevert. De eerste speler die zijn ja-woord heeft gegeven voetbalt pas een jaar bij Hees. Na een 
herniaoperatie in mei heeft hij lang niet altijd kunnen spelen en trainen. Toch is hij al zeer belangrijk voor 
ons 1e elftal. Met 9 doelpunten en een groot aantal assist is hij mede-belangrijk voor de huidige plek op de 
ranglijst. Het is een fanatiek baasje dat af en toe wel is geremd moet worden. Maar buiten het veld een 
sociale gozer met wie je lekker kan ouwehoeren en lachen. Marvin Snijders is de eerste speler die we 
mogen invullen voor het seizoen 2018/2019. Marvin heeft het erg naar zijn zin bij Hees. Hij is zelfs al bezig 
om vrienden en familie over te halen om ook bij Hees te komen voetballen. Hoe mooi wil je het hebben. 
Naast een selectiespeler heeft Marvin nog een verband met Hees. Hij date namelijk het nichtje van 
niemand minder dan onze eigen Charlie Roest. Milou Lou is gezegend dat ze elke zaterdag de kuitjes van 
Marvin mag masseren als hij weer eens de sterren van de hemel heeft gespeeld. Marvin krijgt steeds 
minder last van zijn rug waardoor zijn spel voor Hees alleen maar vruchten af kan gaan werpen. 
 
Als laatste een citaat van Marvin wat mij bijgebleven is: ‘Je moet elkaar wat gunnen, dan krijgt iedereen 
plezier en komen de resultaten vanzelf’ Mooi als een voorhoede speler dit zegt! 
 
Marvin top man dat je volgend jaar actief bent voor onze mooie club.  
 

2E NAAM VOOR SEIZOEN 2018/2019 BEKEND 

Keepers, doelmannen, sluitposten… een apart vak binnen de voetballerij. Als je 

de berichten leest binnen de 4e klasse f zie je hoe belangrijk een goede doelman 

is. Bij Patria staat er elke week een andere keeper op het doel. Dit wisselt zich af 

van veldspelers tot 50-plussers. De wisselvalligheid in resultaten hangt hier hoe 

dan ook mee samen. Bij Eemboys zie je ook een groot verschil. De 1e keeper is 

geblesseerd en de punten blijven achter.  

Wij zijn dan ook gezegend met een uitstekende doelman als Henk Reddering. Hij heeft met zijn grote 

postuur een enorme uitstraling, is zowel rechts als linksbenig en voetbalt goed mee. Naast de solide 

verdediging is het name aan Henk te danken dat er zo weinig tegengoals te noteren zijn dit seizoen. Sterker 

nog: Hees heeft tot op heden maar 12 doelpunten hoeven te incasseren en dit is het laagste van alle clubs 

in de competitie.  

Op de vraag of Henk nog een jaar bleef kregen we het volgende antwoord: ‘Ik ben wel door een aantal 

clubs benaderd maar die bieden alleen een paar centen. Ik voetbal voor me plezier en ga niet zo snel meer 
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weg bij Hees’. Mooie woorden natuurlijk en gelijk een compliment aan alles en iedereen die deze cultuur, 

sfeer en warme omgeving mogelijk maakt.  

Henk woont op 1,5 kilometer van de club. En dat is denk ik geografisch gezien het dichtst bij van alle 

selectiespelers. Dit is de reden dat als de kantine gaat sluiten de turfstreek vaak als uitvalbasis wordt 

gebombardeerd voor een afterparty. Vaste supporters, Cees en Jeannette stellen hun deuren dan open 

voor de gasten. Het is prachtig om te zien dat voetbal verbroederd en dat er buiten de club een band 

ontstaat tussen spelers, supporters en vrienden. 

Henk we zijn trots dat je deel uit blijft maken van de selectie volgend seizoen. Niet alleen om je 

keeperskwaliteiten maar ook als mens en je betrokkenheid bij de vereniging. En dat heel veel vrouwen 

maar mogen gaan genieten van je inzet als bingomaster tijdens de populaire Heziaanse Glamour Bingo.  

 

JEFFREY SMOORENBURG BLIJFT HEES SELECTIE TROUW! 

Een jaar geleden kwam hij over van DHSC. Waar hij een tweede plan raakte door 

het grote geweld van Wesley Sneijder. Spelers werden overal vandaan getrokken 

en de gezelligheid verdween. Oud ploeggenoot Wesley Haasjes bracht Jeffrey in 

contact met Hees.  

Bijna driekwart van de competitie verder is Jeffrey niet meer weg te denken uit de 

selectie van Hees. Hij is de stille motor in de achterhoede en pakte als verdediger 

pas 1 gele kaart. Het is zeer lastig om hem te passeren en hij probeert altijd de 

voetballende oplossing te zoeken. Langs de kant hoorde ik laatste twee termen 

die echt bij Jeffrey passen: Constant en betrouwbaar. Het is mede aan Jeffrey te danken dat clubs weinig 

scoren tegen Hees.  

Naast het veld ook veel positieve geluiden over Jeffrey. Hij wordt echt gezien als een vriendelijke jongen 

met een rustig karakter. Geen poespas maar lekker normaal.  

Op de vraag of Jeffrey er nog een jaar aan vast wilde plakken was hij duidelijk: Ik heb het naar mijn zin, heb 

het plezier teruggevonden en we draaien een lekker seizoen. Zo simpel kan het zijn!! 

Jeffrey we zijn blij dat we volgend jaar weer mogen genieten van je voetbalkwaliteiten!! 

HEES SELECTIE SEIZOEN 2018/2019 KRIJGT STEEDS MEER VORM!  

In een tijd waar hele volksverhuizingen tussen clubs plaatsvinden, waar 

clubliefde een zeldzaam goed is, waar spelers achteloos achter een trainer 

aanhobbelen en waar het woord ‘stroman’ aan het voetbalvocabulaire is 

toegevoegd, zijn wij bij Hees rustig bezig met de vormgeving van de selectie 

voor het nieuwe seizoen.  

De volgende speler die zijn jawoord heeft gegeven is een paar jaar uit het zicht 

van Hees verdwenen. Maar wij hanteren het oeroude gezegde: Uit het oog maar niet uit het hart. In de 

jeugd bij Hees was Yesse Smulders al een ruwe diamant. Hij trainde vaak met hogere elftallen mee en bleek 

erg talentvol. Yesse koos er voor om een aantal jaar bij de hoogste jeugd van SO Soest te bivakkeren. Dit 

om beter, sterker en tactischer te worden. In het huidige seizoen is Yesse misschien wel de grootste 

revelatie van de selectie. Snel, behendig, fysiek sterk en doelgericht. Ondanks zijn korte afwezigheid binnen 
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de club is Yesse een echte Heziaan. En het is mooi om te zien dat jongens vanuit de jeugd doorstromen 

richting het vlaggenschip. 

Super Yesse dat je volgend seizoen ook weer onze rood-witte kleuren verdedigt!  

 

LASSE GROOT OOK VOLGEND SEIZOEN HEZIAAN 

Na de teleurstelling van de wedstrijd tegen BZC 13 was er afgelopen 

zaterdag een goede sfeer op het complex van VV Hees. FZO werd in een 

spannende wedstrijd met 4-3 verslagen. Zowel Hees als FZO maakten er een 

voetbalfeestje van en de ruim 500 toeschouwers werden getrakteerd op een 

prachtige wedstrijd. Wat opviel langs de lijn was dat er ook veel mensen van andere clubs langs de lijn 

stonden. Austerlitz, Sec, Eemboys, VVZ’49 en Dosc. Ze waren allemaal op ons complex te vinden tijdens of 

na de wedstrijd. Dit alleen al is een groot compliment naar de hele verenging. Het straalt gezelligheid en 

saamhorigheid uit waarbij voetbal verbroederd.  

Al met al was het bruggetje naar Dosc snel gemaakt. Want de volgende speler die zich aan hees verbonden 

heeft voor het nieuwe seizoen heeft zijn roots in Den Dolder liggen. Lasse Groot speelde tot 2 jaar terug 

nog bij onze Dolderse buren maar werd bevangen door de liefde voor een Soesters meisje. En laat dat 

meisje nou onderdeel zijn van onze Heziaanse gemeenschap. Lasse Is nu voor het tweede jaar een vaste 

waarde voor de Heziaanse selectie. Hij speelt vaak op het middenveld maar is met zijn kwaliteiten ook 

inzetbaar op andere posities. Dit jaar liet hij zien naast een enorme duelkracht ook scorend vermogen te 

hebben. Uit tegen OSO schoot hij met een verwoestend schot de bevrijdende 0-1 tegen de touwen. Dat 

was een erg belangrijk doelpunt voor het team in deze lastige wedstrijd. 

Lasse we zijn erg blij met je toezegging voor het volgende seizoen en mag deze maar net zo succesvol zijn 

als dit jaar 

KWEEKVIJVER HEES WERPT VRUCHTEN AF 

Binnen elke vereniging is doorstroming van jeugdig talent van essentieel 

belang. Sterker nog: het is de levensader van de club. Zonder gezonde 

jeugdafdeling is het eigenlijk maar een wankel kaartenhuis. Dit seizoen zijn 

we bij Hees gezegend met een hoop jonge spelers die een groot deel van de 

selectie vormen.  

Maurice van Agterveld is 1 van deze jongens. Maurice speelt al zijn hele 

leven bij VV Hees. Tot aan afgelopen jaar werd hij altijd begeleidt door vader Richard, die de coaching van 

de jeugdelftallen op zich nam. Vader Richard en moeder Linda betekenen daarnaast ook veel voor ons 

cluppie. Onder andere hebben zij jarenlang het jeugdkamp georganiseerd. Tijdens de jeugdkampen kwam 

de winnaarsmentaliteit van Maurice al erg naar boven. Aan het einde van het kamp stond Maurice altijd 

met een medaille om zijn nek. 

Dit seizoen was het dan toch echt tijd om uit zijn vaders schaduw te stappen en te gaan voetballen onder 

een nieuwe begeleiding. Al vrij snel veroverde Maurice een basisplek als rechtsachter. Met zijn snelheid is 

het voor de tegenstander geen pretje om tegen hem te spelen. Na een reeks van goede wedstrijden raakte 

Maurice geblesseerd in de topper tegen FZO. Hopelijk kan hij nog minuten maken in dit succesvolle seizoen. 

Maar anders gaan we hem zeker volgend jaar terug zien binnen onze selectie. 
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Top Maurice dat je deel uit blijft maken van de selectie en dat je groei als speler zich mag blijven door 

ontwikkelen!  

 

KWEEKVIJVER HEES WERPT VRUCHTEN AF  (DEEL 2) 

Het is een beetje of je naar een herhaling zit te kijken, maar daarom 

niet minder vermeldingswaardig.  Justin Jansen volgde eigenlijk een 

zelfde traject als Maurice van Agterveld. Ook de hele jeugdopleiding 

doorlopen en ook altijd onder begeleiding van zijn vader gespeeld.  

Echter zijn er wel verschillen op te merken. Justin’s stamboom, van 

zijn moeders kant tenminste, heeft meer een groen verleden dan een Heziaanse achtergrond. We hebben 

ook de archiefkasten opengetrokken over vader Mark, echter kwamen we niet verder dan een invalbeurt 

als keeper in de tv-serie All Stars.  

Verder is de positie waar Justin graag speelt anders. Justin speelde in de jeugd vaak als rechts of 

linksbuiten. Hier gaat ook zijn voorkeur naar uit. Echter wordt er vaak een beroep gedaan op zijn 

flexibiliteit. Hij speelt vaak ook als gelegenheidslinksback en doet dat uitstekend. Justin staat bekend om 

zijn snelheid, koppend vermogen en verwoestende schoten.  

Dat Justin zijn jawoord gaf om nog een jaar te spelen voor onze mooie verenging is super om te horen. Zo 

krijgen we volgend jaar weer een gezonde mix van ervaren spelers met jeugdig talent uit eigen kweek!  

 

LEROY VOSKUILEN BLIJFT HEES TROUW 

In het seizoen 2015/2016 kwam Leroy bij de selectie van vv 

Hees. Dit was direct een verademing voor de toen moeilijk 

scorende ploeg. In zijn debuutjaar maakte hij 15 

competitietreffers waarbij de 1 nog mooier was dan de 

andere. Uiteraard werden er gelijk torenhoge verwachtingen 

gesteld aan de toen nog 17-jarige aanvaller. De overgang van 

jeugd naar seniorenvoetbal is altijd een grote stap. Hierbij 

hoort ook een terugval, en deze kwam er ook voor Leroy. Het 

afgelopen seizoen kwakkelt Leroy met vervelende blessures waardoor het aantal speelminuten 

teleurstellend is. Maar met zijn aanvallende impulsen, goede techniek en gevaarlijke afstandsschoten heeft 

hij dit jaar toch al weer 5 goals gemaakt. Vooral het doelpunt thuis tegen Austerlitz was van wereldklasse.  

Dat Leroy een HEZIAANS hart heeft blijkt wel uit zijn toezegging om volgend jaar te blijven. Leroy speelt al 

als klein mannetje bij HEES en is een echt voetbaldier. Hij wordt hierin ook onvoorwaardelijk gesteund door 

vader Fredje, die zijn enthousiasme in de functie van elftalbegeleider kwijt kan. En moeder Riek is ook altijd 

van de partij als trouwe supporter. Riek is trouwens wel een stuk gezelliger dan Fred en blijft vaak in de 

kantine plakken om een dansje te wagen, maar dit terzijde. 

De supportersverenging is zeker overtuigd van de voetbalkwaliteiten van Leroy en het is fantastisch om te 

zien dat hij onderdeel blijft van de aanvalsmacht van HEES. Hopelijk vindt Leroy de overtuiging in zichzelf 

ook volledig terug waardoor hij in de nacompetitie en volgend seizoen weer heel veel mooie doelpunten 

kan maken. 
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DE BEER BLIJFT IN HET HEZIAANSE BOS! 

Met zijn 21-jarige leeftijd behoort hij ook tot de grote groep jeugdige spelers bij de selectie van HEES. Al 17 

jaar is hij lid van onze mooie vereniging. Ferry de Beer doorliep alle jeugdelftallen en besloot om 2 jaar 

terug vast bij de selectie te komen. Omgeturnd van traditionele linksbuiten tot linker vleugelverdediger. Ja 

ja ja waar hebben we dit meer gezien?  

Zijn doelgerichtheid is Ferry niet verleerd, want in de 1e wedstrijd van 

het seizoen nam Ferry hoogstpersoonlijk de openingstreffer voor zijn 

rekening. Een verdediger met aanvallende impulsen is zeldzaam in de 

4e klasse. Daarom zijn we super trots dat Ferry bijgetekend heeft bij 

Hees. Tot aan de winterstop een vaste basisplaats, helaas bracht een 

hamstringblessure hier kortstondig een einde aan en zorgde voor een 

langere winterslaap dan gepland. Het gaat steeds beter en ons beertje 

komt weer wat vaker uit zijn holletje. Laten we hopen dat we de 

nacompetitie volledig gebruik kunnen maken van Ferry’s 

voetbalkwaliteiten.  

 

 

 

MATTHIJS SCHMIDT JAAR LANGER AAN HEES VERBONDEN 

Matthijs is eigenlijk het symbool voor hoe belangrijk de breedte van 

een selectie is. Hij speelde hoofdzakelijk in het tweede elftal maar altijd 

bereid om aan te sluiten bij het eerste. Wanneer er een beroep op 

Matthijs gedaan werd stond hij er. Deze boomlange verdediger is met 

zijn kopkracht een plaag voor de tegenstander. Dat hij niet vies is van 

wat gemeen spel is ook bij zijn medespelers niet onopgemerkt 

gebleven. Hij is de voornaamste reden dat er steeds meer 

scheenbeschermers op de training te zien zijn.  

Dat Matthijs serieus bezig is om volgend jaar een plek in het 1e elftal te 

bemachtigen is te ze zien aan zijn trainingsarbeid naast het voetbal. Hij 

heeft inmiddels een flinke torso gekweekt en wordt ook wel ‘de 

marinier’ genoemd. Naast het veld is hij een sociale en prettige gozer. 

Met zijn grappige acties op de radio en regendansjes na het scoren van 

een penalty is hij een excentriek figuur bij onze verenging.  

Sfeermakers hebben we nodig. Zij zijn het cement tussen de stenen. 

Daarom fijn dat Matthijs lekker blijft ballen bij VV HEES. 
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TOPSCOORDER BLIJFT HEZIAAN! 

De kogel was al een tijdje door de kerk maar door de mediatraining die we gevolgd hebben spreiden wij 

onze nieuwsberichten. Het is zijn tweede seizoen bij de rode 

wolven, en dit schaapje voelt zich steeds beter op zijn plek. Dit 

seizoen resulteerde dit in een magisch aantal doelpunten. 

Dertig goals, ja mensen 30 Heziaanse treffers nam hij voor zijn 

rekening. Dit is alleen in de reguliere competitie, we 

verwachten in de nacompetitie dat hij dit aantal nog doet laat 

stijgen. Dennis Schaap treedt hierbij in de voetsporen van een 

aantal Hees-coryfeeën. Danny Brandenburg was de laatste 

speler die een totaal aantal van 30+ goals maakte. Dennis 

komt in een illuster rijtje met louter oer-Hezianen.   

Het doelpunt die het meest bijgebleven is was toch wel de 

vuurpijl over de FZO-doelman in de uitwedstrijd. Een 

fenomenale trap die niet zou misstaan in een American 

footballwedstrijd.  

Naast trefzekere spits is hij erg belangrijk met zijn persoonlijkheid in het veld. Hij is in staat om jonge 

jongens dingen bij te leren en zijn inzichten over te brengen. In de tijd dat Timo Timmer geblesseerd was 

verving hij Timo als reserveaanvoerder. De band om zijn brede biceps deed Dennis zichtbaar goed. Hij ging 

voorop in de strijd en de schaap veranderde in een pitbull die elke tegenstander op wilde vreten. 

Mooi om te zien dat Dennis het naast het voetbal naar zijn zin heeft bij onze kleine, warme vereniging. Er 

was daarom ook weinig voor nodig om Dennis over te halen nog een jaartje uit te komen voor HEES. En wie 

weet als er 1 schaap over de dam is ….. 

 

ROADRUNNER VAN HEES PLAKT ER NOG EEN JAAR AAN VAST 

Het was al een lange tijd beklonken, maar sommige spelers hebben nog wel is wat eisen als het gaat over 

het verschijnen in de media. Ik wil graag als laatste, mag ik het eerst lezen voordat jullie het op facebook 

zetten, kun je dit erin vermelden, sta ik wel goed op de foto… Dit is maar een greep uit de 

veelvoorkomende vragen die we de laatste weken gehoord hebben. Maar wij zijn zeer flexibel en willen 

graag dat spelers een goed gevoel krijgen als we hen promoten. Dus deze is voor jou Steph:  

Als een totale verassing kwam hij een aantal jaar terug zomaar op ons 

pad. In navolging van zijn grote broer wilde hij graag dichter in de 

buurt voetballen bij een kleine gezellige verenging. Steph woonde in 

Baarn en voetbalde toen nog bij Stroe. Afstand technisch werd dit 

steeds vaker een obstakel. Het werd HEES, lekker in de buurt en waar 

zijn vader vroeger ook heeft gespeeld, prima keuze! Toentertijd wisten 

we nog weinig van de voetbalkwaliteiten van Steph, maar al snel werd 

duidelijk dat dit een ruwe diamant was.  
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Zijn snelheid, verdedigend inzicht en acceleratievermogen zijn onvoorstelbaar. Als er een bal door de 

ijzersterke verdediging heen komt is er altijd Steph. Hij schakelt nog even een tandje bij en verrast zo menig 

tegenstander met zijn snelle sprints. Steph is dit jaar bij HEES dan ook wel het spreekwoordelijke slot op de 

deur.  

Steph’s kwaliteiten zijn niet alleen in Nederland onopgemerkt gebleven. Sommige beelden van zijn 

cheetah-runs gingen viral en dit zorgde ervoor dat hij de eerste HEZIAAN is die vrouwelijke Afrikaanse 

groupies heeft.  

Verder is Steph een sociaal en zacht persoon. Toen ikzelf in de lappenmand zat was Steph één van de 

eerste die aan mijn bedrand zat en interesse toonde. Dit tekent de mens Steph van Hoffe. Voor anderen 

klaarstaan, nooit te beroerd om te helpen en zorgzaam. Tijdens het trainingsweekend in Valkenburg dit jaar 

ontfermde hij zich over de jongeren binnen de selectie en ontpopte zicht tot Buurtvader Steph. Al met al 

zijn wij als club erg blij met de aanwezigheid van Steph, zowel binnen als buiten de lijnen. 

Bindmiddel, Maizena, cement tussen de stenen, Steph van Hoffe, jij maakt ons TROTS! 



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 vloerEen nieuwe vloer òfòfòfòf 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
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Vooruitblik op het komende seizoen 1984-85 
(zoals het zou moeten zijn) 

 
Ook vroeger stonden de beste stuurlui aan wal en zou ons wel even vertellen hoe het moest! In 
dit geval was dat Rene Ribberink, u allen welbekend 
(de redaktie stelt nadrukkelijk zich van het nu komende verhaaltje te distantiëren, daar Arie 
Vanderweetnietnergensvan van voetballen de ballen geen verstand heeft!) 
 
Bij Hees zijn ze druk bezig om alle lastposten, uitblinkers en criminelen in een elftal te stoppen. Dit 
zal dan moeten gebeuren met ingang van het volgende seizoen.  Dit elftal zal de opdracht krijgen 
om Hees een kampioenstitel te bezorgen en de opbrengst van de kantine wat omhoog te 
schroeven. 
Dat dit een serieus plan is, blijkt wel uit het feit, dat het Heesbestuur twee man heeft aangewezen 
om dit elftal rond te maken en wel de heren Rukkerdt van Drie en Co van Beem, ook wel bekend 
als het duo Sjors en Sjimmie. Deze twee bekende mannen zijn een maand bezig geweest om dit 
elftal rond te maken. 
De spelers moesten voldoen aan de volgende eisen :  
-minimaal 23 en maximaal 40 jaar. Dit in verband met het 
feit, dat te jeugdige spelers te gauw naar een colaatje en de 
flipperkast grijpen, hetgeen niet ten goede komt aan de 
sfeer binnen het elftal. 
-de spelers mogen geen vrijgezel zijn en moeten iedere 
wedstrijd minimaal 2 supporters meebrengen, welke ook na 
afloop van de wedstrijd aan de lange tafel moeten 
bijschuiven. 
-men moet bereid zijn om na afloop gezamenlijk wat 
liederen te zingen. Hierbij moet worden op gemerkt, dat op 
liederen die Jan Baars voorstelt, niet mag worden ingegaan.  Zoals bijvoorbeeld “een dweil, een 
dweil en Kees die is zo g…..”  Om maar even wat op te noemen. 
-men is verplicht om minstens 2 uur na afloop te blijven. 
De twee formateurs hadden nog wat moeite om het elftal bloot te geven in verband met 
eventuele onaankondigde transfers. In verband hiermee is Reyer Looijsen(Kongo) niet in het elftal 
opgenomen, omdat er geruchten gaan dat hij een betere aanbieding elders heeft gehad. 
Het elftal ziet er in grote trekken als volgt uit: in het kool zou vermoedelijk de Beer uit Lage 
Vuusche komen te staan, Gertje Aalderink. Of dit een haalbare kaart is hangt van vele faktoren af. 
De laatste man is ook nog niet zeker, daar hij een aanbieding heeft van het vierde elftal van Hees. 
Gezien echter zijn resultaten van de laatste weken en gezien zijn nog in overvloed aanwezige 
kwaliteiten, kan hij beter niet op dit aanbod ingaan. Ik praat dus over de “motor” van Hees, Jan 
Hoefman, alias Charlie Luciano. 
Als voorstopper zal Piet v.d.Keutel (ook wel Koei genaamd) worden aangetrokken. Hij zal ook voor 
het vervoer moeten zorgen in verband met de kampioensoptocht op de platte wagen door Soest. 
Linksback staat Jan Baars (Anus),bekend om zijn enorme inzet voor de vereniging. Er wordt wel ge-
eist, dat hij zitting blijft houden in het bestuur, daar wij dan als elftal een belangrijke vinger in de 
pap zullen hebben bij bestuurszaken. 
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Rechtsback is Mos de Groot (Bubba),bekend van radio en teevee. Zijn vrouw, Mien Dobbelsteen, 
zal belast worden met de lekkere hapjes voor en na de wedstrijden en het organiseren van orgies 
en andere overheerlijke uitspattingen. 
Op het middenveld staan de Drie van Breda en wel te weten : linkshalf Jaap Veer (Dino), die tevens 
belast wordt met de studiebegeleiding van verschillende spelers. 
Middenhalf ga ik( rene de Rib,red.) zelf staan, omdat er weinig andere plaatsen voor mij 
overblijven. Ik zal op deze plaats opereren onder de naam dr.Rib.(Laat ie zich eerst zelf maar aan 
zijn dubbele tong laten opereren! red.) 
Rechtshalf staat Henk Molby Homan, die bezig is aan zijn tweede voetbaljeugd en van wie het 
volgend seizoen een hoop verwacht wordt. 
In de voorhoede hebben we van alles wat, traagheid, snelheid en inzicht : 
Rechtsbuiten zal staan onze aller Sint Jan v,d,Wielen(bekend onder de naam dr.Wip),die de ballen 
zal moeten voorgooien op het hoofd van Cor de Ligt ( Charles Bronson), die qua kansen  slechts 1 
op 10 loopt, maar je weet maar nooit! 
Hangende linksbuiten is de beste voetballer aller tijden van Hees, Fons Hilhorst, ofwel Aristakis( 
Dank u, doktor Rib). 
Een elftal zonder reserves is geen elftal, maar daarvoor hebben we een aantal kandidaten, die nu 
nog weliswaar buiten de basis staan, maar dat kan snel veranderen. Wissels zijn Ton de Groot(Edo 
Ophof) en Jan van Vliet (Blake). 
Als leider van dit elftal wordt Pieter Kok naar voren geschoven, die ervoor moet zorgen, dat er na 
de wedstrijd wat zwart geld op de tafel ligt om te verteren. 
Als grensrechters zijn onderhandelingen gaande met Chriet Kitelaar(Teleac) en voor de verzorging 
moet Daan Lazonder(dr.Rossi) garant staan. Deze zal ons in geval van blessures weer snel op de 
been moeten brengen met zijn wonderspreuken LG N5 L7,waarmede hij Jaap Veer ook genezen 
heeft. De nieuwe trainer heet Paul Muller,God zij met hem! De verwachtingen zijn 
hooggespannen. 
                                                                      Dr.Rib 

_____________________________________________________________________ 

OPROEP! TRAINER/TRAINSTER GEZOCHT DAMES 35+1 

Omdat onze huidige trainer wilt afbouwen, zijn wij op zoek naar een trainer/trainster voor het 
nieuwe seizoen. Die het aandurft om 10-15 dames trainingen te geven zodat wij de 

35+voetbaltoernooien op een aantal vrijdagavonden kunnen blijven spelen. 
Betreft: 

• 4 á 5 vrijdagavond toernooien zowel in het voor- als het najaar; 

• 4 á 5 wedstrijden per toernooi (poule bestaat uit 4 á 5 verenigingen); 

• wedstrijden: 20 min., aantal speelsters: 7 tegen 7, gespeeld op half veld; 

• mocht de trainer/trainster ons willen coachen tijdens de toernooien: natuurlijk een laatste helft 

met een drankje en hapje.   Ben jij de juiste persoon om ons team nog sterker te maken? 

• Mail dan naar: secretariaat@vv-hees.nl 

• Trainingsavond: dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur. 

mailto:secretariaat@vv-hees.nl
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• Vooruit met de Club van Honderd! 

Beste vrienden van de v.v. Hees, 

Het voetbalseizoen 2017-2018 kende een geweldige apotheose, ons 

vlaggenschip wist na een slopende nacompetitie een geweldig sportief 

resultaat te boeken en zal volgende jaar terecht een treetje hoger gaan 

starten. Een groot compliment! 

 

Na de eerdere kampioenschappen van Hees 3, JO 13-1, JO 14-1 en JO 15-1 kunnen we stellen dat we 

zondermeer kunnen terugkijken op een meer dan geslaagd jaar.  

Om als vereniging sportief mee te kunnen doen is het van groot belang dat er naast een goede organisatie 

ook een goed financiële basis is met buffers om onvoorziene of noodzakelijke uitgaven te kunnen 

opvangen. Voor deze uitgaven staat de Club van Honderd al jaren opgesteld. 

Ook dit jaar zijn er in overleg met het bestuur mooie investeringen gedaan. Zo is er 

een prachtige outdoor tent aangeschaft en is er recent een nieuwe dubbeldeurs 

koelkast aangeschaft om een ieder van lekkere drankjes te kunnen voorzien.  

 

Naast het bijdragen aan zinvolle investeringen heeft de Club van Honderd ook dit jaar 

weer diverse evenementen georganiseerd zoals de jaarlijkse voetbal quiz, de 

kaartavonden en het meer dan geslaagde dagje uit naar Stadion de Galgenwaard. 

Initiatieven waar de leden van de Club van Honderd met veel plezier op terugkijken! 

Het is van belang om het ledenaantal van de Club van Honderd op niveau te houden 

want alleen dan kan er een solide buffer worden aangehouden en kunnen we de 

vereniging bijstaan in het doen van belangrijke uitgaven.  Wij vragen u daarom nu uw aandacht voor het 

belang van het hebben van een financieel krachtige Club van Honderd. Een club waar u zich heel snel en 

eenvoudig bij kunt aansluiten. Door een jaarlijkse bijdrage van slechts € 50,- helpt u mee aan het gezond 

houden van de v.v. Hees. In ruil voor uw inbreng wordt u uitgenodigd voor diverse leuke initiatieven en 

evenementen van de Club van Honderd. Deze initiatieven dragen bij aan het verder binden van de leden en 

bovenal aan verder versterken van de kaspositie: uw inbreng gaat direct of indirect naar uw eigen v.v. 

Hees! 

 

Het bestuur van de Club van Honderd is voor het komende seizoen ook op zoek naar nieuwe 

bestuursleden. Mensen die het leuk vinden zich, deels achter de schermen, in te zetten in de verdere 

uitbouw van onze mooie club en die komen met leuke en goede ideeën.  

Wil je hierover meer weten? Schroom niet om contact met ons op te nemen! 

Direct aanmelden als nieuw lid of bestuurder kan heel eenvoudig. Mail naar Clubvan100.vvHees@live.nl of 

schiet één van ons gewoon aan. 

Vanaf hier wensen wij u een hele fijne zomer, we zien elkaar in augustus weer!   

Groet, 

Bestuur Club van Honderd ,Jeroen Kroon – Nico Voet – Ewout Jansen   
Foto: Ewout en Jeroen tevreden bij aangeschafte outdoortent                                                                                       

Foto: volgend jaar een nog betere service voor onze gasten 

mailto:Clubvan100.vvHees@live.nl
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Vrouwen 35+ “niet meer weg te denken bij Hees” 

 

 
 

 

Zoals jullie kunnen zien op de foto onder dit stukje, laat maar zien dat we elk jaar weer beter 

presteren. Ons hoofd motto is echt plezier hebben in de tijd die we met elkaar doorbrengen. Maar 

daarentegen is winnen/ vooruitgang zien & ervaren een leuk schouderklopje, wat nog meer 

stimuleert! Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Pamela en hebben wij Annelies mogen 

verwelkomen in het team. En blijft het vrouwenteam een stabiel team en niet meer weg te 

denken bij Hees, daar in het begin wel anders over werd gedacht. 

Volgend jaar op naar de 2de plaats! 

 

 

 



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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2 W.C. Overhees - SoestW.C. Overhees - SoestW

dinsdagochtend van 10.00 - 13.00
vrijdag van 9.00 - 18.00

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

vv HEES: 
één-tweetje 

tussen PLEZIER en PRESTATIE 

Schrijf je nú in bij de leukste en gezelligste 
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Voorwoord van de jeugdcommissie 
 

 

Seizoen 2017-2018! 
 

Het voetbalseizoen 2017-2018. Dat was er 1 voor onze club die we niet snel zullen vergeten.  En dan 

hebben we het met name over de prestaties van ons vlaggenschip Hees 1. Hier hebben we tot afgelopen 

weekend van kunnen genieten met veel spannende wedstrijden, vol strijd en passie.  Ook onze jeugd was 

elke wedstrijd weer met grote getalen aanwezig om de boys aan te moedigen en misschien wel met in hun 

achterhoofd het idee om zelf ooit te willen spelen in het vlaggenschip van de vereniging. 

 

Dit is natuurlijk een mooi doel als je elke week lekker aan het trainen bent en je wedstrijdjes meepakt om 

zo op deze manier alle jeugd elftallen te doorlopen en te eindigen in Hees 1.  Om onze pupillen en junioren 

het nodige bij te brengen hebben wij afgelopen seizoen weer kunnen beschikken over een mooie groep 

jeugdtrainers die door weer en wind de spelers toch het nodige hebben bijgebracht. Dit is een mooi 

moment om daar even bij stil te staan en ze namens onze club hiervoor te bedanken. 

 

Al deze trainingsstof en arbeid heeft ertoe geleid dat we met de meeste teams goed hebben meegedraaid 

in de voorjaarscompetitie. We  hebben er zelfs weer een kampioen bij gekregen en dat is de JO14. Goed 

gedaan mannen, lekker gespeeld en op naar de JO15-1.  

 

Rond het einde van het seizoen hebben we ook nog de nodige activiteiten waaronder ons eigen 

jeugdtoernooi voor de pupillen.  Het van Emst toernooi.  Het toernooi  is dit jaar georganiseerd door 

Arnoud, Marloes, Herbert en Henk. Het was dit jaar weer een succes. Er werd lekker gevoetbald en de 

kinderen hadden  veel plezier. Dit zijn toch de kernpunten waar het bij ons om gaat. Klasse! 

 

En dan natuurlijk als afsluiter van het seizoen, het Jeugdkamp. Dit jaar hadden Jeffrey Dorrestijn en ik het 

stokje overgenomen  van Richard en Linda, die het de afgelopen 10 jaar hebben georganiseerd. Uiteraard 

hebben wij het niet met zijn tweeën  gedaan maar werden wij bijgestaan door een grote groep vrijwilligers. 

Dit jaar waren er 110 kinderen aanwezig in de leeftijd van 7 t/m 18 jaar. Het weekend zat weer vol met 

allerlei activiteiten om deze gasten van vrijdag t/m zondagmiddag bezig te houden met als doel gezamenlijk 

veel plezier te beleven en proberen op zondag met je team als winnaar op het houten bankje te staan. 

Ik denk dat we weer mogen concluderen dat we er weer met zijn allen een prachtig weekend van hebben 

gemaakt en dat de kinderen er nu al weer naar uitkijken hoe het volgend jaar zal zijn. Wij in ieder geval  

wel. 

 

De teams zijn weer ingedeeld en er zijn nog wat personele problemen bij de MO19 en de JO14. Als iemand 

nog een kennis of vriendje heeft die twijfelt, geef mij zijn nummer dan zal ik proberen ze over de streep te 

halen om te komen voetballen bij deze mooie club. 

Er rest mij nog 1 ding en dat is iedereen een prettige vakantie te wensen en we zien elkaar weer in 

augustus.  Hou wel de site in de gaten voor info over teamindeling, trainingsschema en start training. 

 

Met een sportieve groet, 

  

 

Sander Rijnja 
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Jongens en meisjes onder 9. 
 

Het was voor mij even teruglezen wat er zoal de afgelopen maanden is gebeurd, sinds de laatste clubkrant. 

Hier dan toch onze update van de JO9.  

 

Zomaar een zaterdagmiddag. We zijn te gast bij Bunnik waar ons eerste elftal moest voetballen. 

In de rust van die wedstrijd werd er opeens een latje-trap wedstrijdje gedaan. Lisa zei daarop 

“papa dat willen wij ook…”. Je raadt het al, even met Yvonne en Ellen chatten en ja hoor. Een 

week later, op zaterdagmiddag in de rust van de wedstrijd van het 1e team was het zover. Zo 

goed als alle spelers van JO10 en JO9 deden hun best in de eerst Latje-trap wedstrijd ooit op 

Hees. Eerst allemaal even 

oefenen en dan voor het echie.  

 

Uiteindelijk werd Sennen de 

winnaar en mocht uit handen 

van Yvonne de eerste echte 

Latje-trap beker bij Hees in 

ontvangst nemen.  

 
 

 

Nog zo’n bijzonder verhaal met gevoelens van kinderen die je niet 

altijd meekrijgt. Omdat de ouders van andere teams het voor elkaar 

kregen om trainingspakken, tassen en shirts voor hun team 

gesponsord te krijgen, keken de kinderen van JO9 toch min of meer 

wat teleurgesteld die anderen na. Tijdens ons avondeten kwam het 

hoge woord eruit: “papa dat willen wij ook…”.  

 

Gelukkig was daar de familie Agterveld die de JO9 maar wát graag 

aan mooie trainingspakken kon helpen met dat mooie Hees logo 

erop. Volgende avond, even rondbrengen bij iedereen, viel me zo 

op dat iedereen Lisa bijviel, elke speler bevestigde wat onze 

dochter dacht. En iedereen voelde zich opeens een échte Heziaan!  

 

 
Werd er trouwens nog een beetje gevoetbald door JO9? Zeker wel, maar zo jammer dat de enige uitslagen 

die we hebben en die we weten van ons zélf zijn... De KNVB communiceert geen uitslagen en standen van 

deze leeftijdsklasse. Geen ‘echte competitie’ dus op deze manier. Maar we zouden haast de wedstrijd 

tegen Cobu Boys thuis vergeten waarin bij de tegenstander een geweldige speler speelde en alleen kon 

worden gestopt door onze Jens, einduitslag 14-9! Voor Hees, prachtige wedstrijd, veel dribbels, passes en 

applaus en bewondering van alle aanwezig ouders.  

 

Maar ik wil ‘t ook wel over de wedstrijd uit tegen Roda’46 hebben, wat een geweldige wedstrijd, ja zelfs op 

kunstgras, we kunnen ’t wel. We speelden de tegenstander helemaal weg, maar door enige onoplettenheid 

kregen we toch de beslissende doelpuntentegen, jammer 6-4 verloren.  
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Of de thuiswedstrijd tegen vv Jonathan. Veel tegenstand, goed voetbal van beide teams, spectaculair 

scoreverloop en gewonnen met 8-6.  

 

Waar we ’t niet meer over willen hebben is de uitwedstrijd tegen CJVV, bij deze dus. 

  

Ook nog een echte inhaalwedstrijd, uit tegen Hooglanderveen, laat daar nou nét op dat moment ook een 

schoolvoetbaltoernooi bezig zijn zeg. Net als de stratenmakers die het zand even moesten aanstampen. En 

dat alles bij een enorm harde wind over het hele terrein. En niet te vergeten in spitstijd rijden naar 

Amersfoort-Noord… nee liever niet meer inhalen op woensdagmiddag, maar wel gewonnen met 4-6. 

 

En dan nu de details. Over het hele voetbalseizoen de uitslagen bijgehouden van alle wedstrijden, een 

overall doelsaldo van 223 doelpunten vóór en 138 tégen. Ja over alle wedstrijden die we gespeeld hebben, 

zo’n 30 stuks, ook bekerwedstrijden en de wedstrijden op het Van Emst toernooi.   

 
 

Diepte-interviews door onze reporter Mike ter plekke.  

Hoe heet je? 

- Hans Walen 

Wat doe je bij Hees? 

- Ik trek de lijnen en ik ben gastheer en ik ben trainer 

Wat vind je leuk? 

- Hees is een kleine vereniging en iedereen kent elkaar 

Wat wil je nog mee kwijt over Hees? 

- Dat we hier nog lang blijven zitten 

 

Hoe heet je? 

- Hans Post 

Wat doe je bij Hees? 

- Ik ben begonnen als waarnemend reporter 

Wat wil je nog mee kwijt over Hees? 

- Hees is een kleine club en gezellige vereniging met als hoogtepunt het jeugdkamp  

 

Het jaarlijkse Van Emst toernooi dan. Lang naar uitgekeken. Ook omdat ons team vorig jaar de winst had 

laten liggen, konden onze dames en heren dat nu goed maken? In een poule met gevaarlijke tegenstanders 

vv Jonathan en natuurlijk SO Soest kon dat nog wel eens lastig worden, maar goed. We gaan er toch 

gewoon voor, voor die 1e plaats.  

Het was al gauw duidelijk, dribbels van Bram aan de rechterkant met balletjes op maat voor Mike. Wietse 

die weer van afstand wist te scoren waar de keeper van de tegenpartij nooit bij kon. Jelte met z’n 

ouderwetse dribbels, langs, onder, tussen tegenstanders door. Carice die weer even liet zien dat ze lekker 

kon voetballen en een doelpuntje meepikte. En ook Lisa die een wedstrijdje mocht voetballen, leverde haar 

zomaar 4 doelpunten op! Jens nam even plaats onder de lat, die jongen kan ook alles. 

En wat levert dat allemaal op dan? Waren 3 overwinningen genoeg? Want ja, 1 verloren wedstrijd tegen SO 

Soest maakt het wel erg spannend allemaal.  
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toernooi 1e plaats 

 
Het uiteindelijk resultaat van 2 uur voetballen en keihard werken, doelpunten van álle spelers en speelsters 

die scoorden. Ik zag een genietende coach Wouter die trots was op zijn spelers.  

 

 
Voetbalkamp 

En dan een week na het behalen van die belangrijke voetbalprijs tijd 2 dagen voetbalkamp, 2 dagen 

voetbalfeest. Want vanaf vrijdagavond 7 uur tot zondagmiddag 2 uur kan alles bij Hees. Een uitgebreid en 

gedetailleerd programma voor de jeugd met hierin een echt wedstrijdelement. Alle spelers van alle teams 

door elkaar gehusseld met mooie teamnamen. Spellen als 10 tegen 10, penaltyschieten,  

10-kamp met oa ei-koppen, van de wild waterbaan en allemaal van dit soort mooie spelletjes waarbij je als 

team kunt uitblinken. Ook laat slapen en vroeg weer op. Geheel verzocht door vrijwilligers die er ook dit 

jaar weer een mooi voetbalfeest voor de kinderen van JO9 van maakten. Was echt leuk in zo’n tent waarbij 

je door nachtwacht wordt gesommeerd om stil te zijn, om 03.00 uur ’s nachts….  
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Laatste training 

En dan alweer de laatste training van het voetbalseizoen, het zit er weer op. Trainingen, nog steeds veel 

met de bal, pret maken, dribbelen totdat je er bijna bij neer valt. 

 
Na deze laatste training nog even wat pannenkoeken en een ijsje naar binnen gewerkt, het seizoen zit er 

op. Bedankt Antoinette, Petra en Hans voor het bakken. Wiebe bedankt voor de leuke trainingen.  

 
In het nieuwe seizoen gaan wij als team verder als JO10.  

 

We bedanken jeugdspelers van onze club die bereid waren om bij thuiswedstrijden als spelbegeleider te 

fungeren. We bedanken Hans Walen voor het trekken van de lijnen en voor het brengen van de limonade.  

 

Mijn naam is Arnoud, vader van Lisa en Mike en coördinator bij de JO-10 en JO9 van vv Hees 

  



R. WESTRA
KOOPT

LOMPEN-IJZER-PAPIER-MEPAPIER-MEP TALENTALENT

TELEFOON 6013288
DORRESTEINWEG 60 - SOEST

ZATERDAGS NA 12 UUR GESLOTENATERDAGS NA 12 UUR GESLOTENA
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O10-1 
18 juni 2018 

Wat is er afgelopen maanden een hoop gebeurd, 

even de feiten op een rij: 

 

• 20 januari krijgen we een voetbalclinic van 

HEES1 

• 10 februari spelen we vanwege de sneeuw 

geen voetbal maar bowling 

• 17 februari, 1e competitiewedstrijd tegen 

Nieuwland ASC gewonnen met 2-4 

• 17 maart, wedstrijdje latje trappen, Sennen 

wint! 

• 21 maart ontvangen we door Autobedrijf 

ZIHNI gesponsorde wedstrijdtassen 

• 15 april, Maurice raakt geblesseerd 

• 12 mei, we lopen mee met de derby SEC-

HEES, Hees wint met 2-6 

 

• 16 mei, met windkracht 7 spelen we tegen 

SV Baarn. Onze eerste wedstrijd waar 

namen werden genoteerd en muntjes 

werden gegooid 

 

• 23 en 30 mei Evy en Ayla trainen mee met de 

KNVB 

• 26 mei eindigen we als 4e in de competitie van 

totaal 14 teams 

• 2 juni, we worden 2e op het Van Emst toernooi 

 

 

• 8-10 juni vieren we feest op het jaarlijkse 

voetbalkamp 
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Woensdag 13 juni was alweer de laatste training van het seizoen! Deze werd feestelijk afgesloten 

met overheerlijke zelfgemaakte pannenkoeken en de nodige bedankjes. Langzaam wordt er 

toegeleefd naar de welverdiende zomervakantie en de nodige maatregelen om in het nieuwe 

seizoen weer te knallen, worden voorzichtig besproken. Zo zal er zal in het nieuwe seizoen wederom 

met twee keepers worden gespeeld, wordt het team uitgebreid met debutant Stefan en zal leidster 

Marloes langs de lijn plaatsmaken voor haar echtgenoot Maarten. Hiermee kan Marloes zich meer 

richten op de organisatorische kant vanuit de jeugdcommissie en kunnen Maarten en Joyce zich 

volledig focussen op de coaching van het team. Met extra technische ondersteuning van Maurice 

moet dit wederom goed gaan. 
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De nieuwe spelregels voor het pupillenvoetbal zijn na een informatieavond van de KNVB met elkaar 

doorgenomen en de trainingen worden hierop aangepast. Ook de analyses van de wedstrijden 

worden vanaf nu nauwkeuriger bijgehouden, om vervolgens weer met de trainers te bespreken. Het 

JO10-1 is een gezellig, hecht en gemotiveerd team en daarmee is de basis goed!  

 

We gaan het nieuwe seizoen dus in met 11 spelers en wie weet wat er volgt😉. Want wat heeft de 

club zich de afgelopen tijd met diverse wedstrijden en evenementen goed op de kaart gezet. Als we 

deze lijn vasthouden en de gemeente is ons goed gezind, dan voorzie ik niets dan goeds! 

 

Namens de JO10 wil ik iedereen van Hees bedanken voor weer een mooi seizoen, alvast fijne 

vakantie en tot in augustus! 

 

Groet Joyce 

Leidster JO10-1 
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2 juni 2018, Van Emst toernooi 
 

Niet zomaar even een voetbaltoernooitje bij een voetbalclubje maar, zoals de hele ochtend is 
omgeroepen, de leuke club van Nederland. Hoe moet je dáár nou nóg meer over vertellen? 
Gewoon maar even een samenvatting: 

- 2 grote velden 

- 10 teams 

- 90 spelertjes  

- 5 scheidsrechters  

- 4 ballen 

- Paar liter limonade 

- Suikerspinnen 

- 1 microfoon 

- Geen regen, niet te hoge temperatuur 

Mede mogelijk gemaakt door 
- Scheidsrechters Dylan, Laurens, Wiebe, Maurice, Herbert 

- Lijnentrekker Hans 

- Lyda als opperhoofd in de kantine 

- Peter voor de bekers en vaantjes 

- Henk als de nieuwe omroeper voor vv Hees bij zijn eigen thuiswedstrijden 

- JC in de voorbereiding 

Wat levert dat dan op: 
- 20 wedstrijden 

- 97 doelpunten bij JO9 in de 

poule  

- 72 doelpunten bij JO10 in de 

poule 

- Hees JO10 als 2e in de poule  

- Hees JO9 als winnaar in de 

poule 

- elk team heeft in 3,5 uur 

netto 2 uur gespeeld 

- trotse Ellen en Marlies 
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Wat hebben we een gezellig, mooi, goed en gemakkelijk voorjaars seizoen gehad. 

 

We zijn als team na goed overleg na de najaar competitie, van Hees JO15-2 naar Hees JO14-1 

gegaan, dit omdat de meeste teamspelers uit geboortejaar 2004 komen en zij zo tegen 

leeftijdgenoten voetbalden. 

 

De wedstrijden in de voorjaars competitie begonnen voor ons pas op 10 maart. Met 13 andere 

voetbalteams zijn we hieraan begonnen. Wat een vol programma betekende, 13 wedstrijden en ook 

nog de wedstrijden in de  bekercompetitie van Hees JO15-2.  

 

Na een aantal wedstrijden zag het er voor ons al mooi uit, ze werden makkelijk gewonnen en vele 

tegenstanders lieten al punten liggen op Roda ’46 na, die wonnen ook alles.  

Op 5 mei was Roda ’46 onze tegenstander, we hadden een zware pot verwacht maar de mannen 

van Hees JO14-1 kenden geen genade. Met de rust stond het al 6-0 en de eindstand werd 7-1. 

Nu we deze wedstrijd ook gewonnen hadden keken we toch al vooruit naar een Kampioenschap. 
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Het duurde lang voordat we deze Kampioenschap konden vieren omdat Roda ’46 ook elke week zijn 

wedstrijden bleef winnen. We moesten wachten tot de laatste competitiewedstrijd op zaterdag 26  

 

mei. Deze wedstrijd werd op onze mooie Hees velden gespeeld tegen de nummer 3 van de 

competitie DOSC JO14-2. 

Het werd helaas geen mooie wedstrijd, de tegenstander kon niets inbrengen tegen onze spelers wij 

waren 2 klassen beter. Met de rustpauze stond het al 9 – 0. Eindstand 15 – 0. 

Het kampioenschap was officieel binnen!!! 

 

Dit hebben we direct gevierd met bubbels en rode rook en mooie kampioensshirts.  

Om deze dag gezellig en gezamenlijk af te sluiten kregen we van de vereniging een patatje met een 

consumptie aangeboden. (Waarvoor onze dank!) 

 

Om het seizoen van Hees JO14-1 met zijn allen nog een keer door te nemen, hebben diverse ouders 

op zondag 3 juni een gezellige barbecue op Hees georganiseerd. (i.s.m. Chef-koks Jos en Simone) 

Wat goed geregeld, gezellig en lekker was. 

 

Rest het ons om alle spelers van v.v. Hees JO14-1 en onze trainer Justin Jansen (ook volgend jaar) 

en scheidsrechter Job Oldenbeek (ook volgend jaar) en de ouders (die veelal in een grote groep 

meegaan) te bedanken voor dit mooie seizoen. 

 

We hopen dat we volgend jaar in Hees JO15-1 weer op jullie mogen rekenen. 

 

De Leiders Peter en Jeroen 
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JO17-1 nieuws 

 
Het seizoen zit er weer op!  Het was weer een enerverend seizoen. Begonnen met een vervelende 
langdurige blessure voor Shari na een scooter-ongeluk. Laten we hopen dat je er voor de winter 
weer bent, heeft nu lang genoeg geduurd! Tijdens de winterstop hebben we een nieuw teamlid 
mogen begroeten,  te weten Max. De tweede seizoenshelft hebben we ook prima gepresteerd. we 
zijn als 4e geëindigd en er zat zeker meer in.  Als we in staat zijn om 2 keer 40 minuten onze kop 
erbij te houden en gewoon ons eigen spel te spelen , zal dit de resultaten zeer zeker positief 
beïnvloeden. Nog steeds te vaak lukt ons dat niet altijd en dat is jammer. Neemt niet weg dat jullie 
een heerlijke groep jongens zijn waar we elke week weer graag mee op pad gaan! Na de zomer 
mogen we weer enkele nieuwe spelers verwelkomen, en daar zullen we als team zeker niet 
slechter van worden !  Ook leuk om te vermelden is dat er al een paar jongens aan het grote werk 
hebben mogen ruiken! Verschillende keren al mee om het tweede team te helpen, en Mitch en 
Sven hebben zelfs hun debuut in hees-1 al gemaakt ! Ze zijn er nu nog niet klaar voor, eerst nog 
maar even lekker in de JO-19 ballen maar denk erom;  talent is onderweg!   
Nu allemaal lekker vakantie vieren, lekker bruin en afgetraind melden in het nieuwe seizoen, dan 
gaan we er weer een mooi jaar van maken! Wij hebben er in ieder geval weer zin in! 
 
Jeffrey en Rutger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



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./faxTel./faxT 035-6027372
37663766 WK  SoestWK  Soest MobielMobiel 06-5430258406-54302584

KORLAAR RecyRecyR cecycecy linclinc glinglin bvbvb

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

Nieuwbouw appartementen De Stadhouder Soest 

 

 

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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Plezier, teambuilding, slaapgebrek, spel, sport, lol, saamhorigheid, lekker 

potje ballen, kortom: 

HET VOETBALKAMP VAN VV HEES, als club iets om trots op te zijn!! 
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Voetbalkamp 2018   



6 bowlingbanen

Kinderbowlen 
(bumperbowlen)

Tafelgrill/barbecue

Gratis parkeren

Willaertstraat 49c   •   3766 CP Soest   •   035-523 93 30
www.bowlingoverhees.nl
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6 bowlingbanen

Kinderbowlen 
(bumperbowlen)

Tafelgrill/barbecue

Gratis parkeren



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 vloerEen nieuwe vloer òfòfòfòf 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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Dorresteinweg 72b, Soest | 035 601 2883 
info@vaarderhoogt.nl | www.vaarderhoogt.nl


