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Locatie Hees
Kantine / Bestuurskamer
Emailadres algemeen
Secretariaat
Ledenadministratie
Bankrelatie
Website
KNVB relatienummer
Hoofdbestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technische zaken senioren
Algemene en sponsorzaken
Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris
Ledenadministratie
Ledenadministrateur
Jeugdcommissie
Jeugdvoorzitter
Jeugdbeleid
Secretaris
Lid
Lid
Jeugdcoördinatoren
Jeugdcoördinator O19 & O17
Jeugdcoördinator MO19
Jeugdcoördinator O16,O15,O13
Jeugdcoördinator O10,O9,O8
Jeugdcoördinator kabouters,O7
Leiders / teambegeleiding
Hoofdtrainer selectie
Assistent trainer selectie
Technisch manager Hees 1
Leider Hees 1
Leider Hees 1
Grensrechter Hees 1
Verzorger selectie
Leider Hees 2
Leider Hees 2
Leider Hees 3
Leider MO19-1
Leider MO19-1
Leider O19-1
Leider O17-1
Leider O17-1
Leider O16-1
Leider O16-1

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a, hoek Insingerstraat / Wieksloterweg
035-6012272 / 035-6030203
info@vv-hees.nl
Johannes Poststraat 50, 3762 VM Soest, 035-6017460, nbjvoet1944@kpnmail.nl
Jan Steenlaan 33, 3764 WP Soest, 06-25398315, yvonnehartman@casema.nl
NL79 RABO 0359 9160 66
www.vv-hees.nl
BBCC58G (district West 1)
Ed Knies
Hans Uit den Bogaard
Rolinka van Beek
Sander Rijnja
Vacant
Jeffrey Dorrestijn

06-10540016
06-23754471
06-10977327
06-25051087

edknies@ziggo.nl
jmudb1962@gmail.com
r.n.reumer@gmail.com
sanderrijnja@hotmail.com

06-51669293

mwester@casema.nl

Fons Hilhorst

035-6022213

fonshilhorst@hotmail.com

Yvonne Hartman

06-25398315

yvonnehartman@casema.nl

Vacant
Hans Post
Marloes van der Meer
Herbert Lentink
Arnoud Ophuijsen

06-53839763
06-53188828
06-29043510
06-19283324

postha@gmail.com
vandermeermarloes@gmail.com
aliceherbert@casema.nl
arnoud.ophuijsen@rabobank.nl

Herbert Lentink
Pamela Rijnja
Hans Post
Arnoud Ophuijsen
Vacant

06-29043510
06-10800604
06-53839763
06-19283324

aliceherbert@casema.nl
petraderuig@gmail.com
postha@gmail.com
arnoud.ophuijsen@rabobank.nl

Harold Valkenburg
André Geurtsen
Gert-Jan Timmer
Yvonne Hartman
Fred Voskuilen
Arie Kamerbeek
Charles Roest
André Geurtsen
Jesse Blankenstein
Chris Uit den Bogaard
Sander Rijnja
Leo Saas
Wilco Aantjes
Jeffrey Dorrestijn
Rutger van Luijtelaar
Ewout Jansen
Herbert Lentink

06-12542754
06-14308095
06-19968515
06-25398315
06-10547038
035-6021973
06-46539544
06-14308095
06-23024630
06-49706735
06-25051087
06-37335113
06-18617648
06-51669293
06-24624059
06-21181885
06-29043510

haroldvalkenburg@hotmail.com
andregeurtsenag@gmail.com
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yvonnehartman@casema.nl
f.voskuilen10@gmail.com
3766bc36@hetnet.nl
roest229@planet.nl
andregeurtsenag@gmail.com
wout@stomerijprimeur.nl
c.uitdenbogaard@kpnmail.nl
sanderrijnja@hotmail.com
saasleo@gmail.com
Wilcowwc@live.nl
mwester@casema.nl
brutes84@hotmail.com
ewout.jansen@ziggo.nl
aliceherbert@casema.nl

Leider O16-1
Desmond Eysbach
Leider O15-1
Remi van de Pol
Leider O15-1
Hans Warmerdam
Leider O15-2
Peter Teunis
Leider O15-2
Jeroen Kroon
Leider O13-1
Carlo Kroon
Leider O13-1
Peter Brehler
Leidster O10-1
Joyce Tans
Leidster O10-1
Marloes van der Meer
Leider O9-1
Arnoud Ophuijsen
Leider O9-1
Wouter Niezink
Leider O7-1
Johan Walen
Trainers
Hoofdtrainer selectie
Harold Valkenburg
Ass. trainer selectie / Hees 2
André Geurtsen
Trainer lagere elftallen
Chris Uit den Bogaard
Trainer lagere elftallen
Hans Walen
Trainer vrouwen 35+
Frits van de Pol
Trainer MO19-1
Chris Uit den Bogaard
Trainer O19-1
Hennie Verwoerd
Trainer O17-1
Rutger van Luijtelaar
Trainer O16-1 / O15-1
Karel Rakke
Trainer O16-1 / O15-1
Ewout Jansen
Trainer O15-2
Justin Jansen
Ass. trainer O15-2
Jari de Bruin
Trainer O13-1
Michael Vonk
Trainer O13-1
Rodney Bakker
Trainer O10 t/m kabouters
Wiebe Vellema
Trainer keepers O19 t/m O13
Henk Reddering
Trainer keepers O10 en O9
Roy van Veen
Barcommissie
Contactpersoon kantine
Hans Uit den Boogaard
Contactpersoon kantine
Ellen van Emst
Coördinatie kleding / scheidsrechters
Coörd. kleding/scheidsrechters
Richard van Agterveld
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon
Job van Oldenbeek
Club van 100
Voorzitter
Jeroen Kroon
Algemene zaken
Ewout Jansen
Penningmeester
Nico Voet
Commissie Lief en leed
Contactpersoon lief en leed
Corry Looysen
Sponsorcommissie
Lid
Jeffrey Dorrestijn
Lid
Carlo Kroon
Lid
Olaf Kroon
Lid
Sander Rijnja
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06-28061696
06-38299789
06-12090163
06-20994095
06-29550079
06-53468286
06-13043146
06-51518371
06-53188828
06-19283324
06-12675837
035-6027213

desmondeysbach@gmail.com
remivdpol@hotmail.com
hans.warmerdam@rabobank.com
peterteunis@hotmail.nl
kareljeroen@gmail.com
tckroon@hotmail.com
peter@brehler.info
rtans@casema.nl
vandermeermarloes@gmail.com
arnoud.ophuijsen@rabobank.nl
wouter.niezink@gmail.com
j.walen@vodafonethuis.nl

06-12542754
06-14308095
06-49706735
035-6020763
035-6029009
06-49706735
06-40054343
06-24624059
06-43107733
06-21181885
035-6025498
06-13752924
06-40026884
035-6017918
035-6022378
06-31750169
035-8885915

haroldvalkenburg@hotmail.com
andregeurtsenag@gmail.com
c.uitdenbogaard@kpnmail.nl
hwalen@casema.nl
fvandpol@ziggo.nl
c.uitdenbogaard@kpnmail.nl
verwoerd50@zonnet.nl
brutes84@hotmail.com
KSPRakke@gmail.com
ewout.jansen@ziggo.nl
Justinbjansen99@gmail.com
jari.debruin009@gmail.com
butcherboy@zonnet.nl
Rodneybak@hotmail.com
wvellema@xs4all.nl
henk.reddering2@gmail.com
bmvveen@hotmail.com

06-23754471
06-53642652

jmudb1962@gmail.com
e_vanemst@hotmail.com

06-51552513

r.agterveld@ziggo.nl

035-6409098

jvanoldenbeek@gmail.com

06-29550079
06-21181885
035-6017460

kareljeroen@gmail.com
ewoutjansen@planet.nl
nbjvoet1944@kpnmail.nl

035-6022741
06-51669293
06-53468286
06-13278370
06-25051087

mwester@casema.nl
tckroon@hotmail.com
olafsonja@hotmail.com
sanderrijnja@hotmail.com

Activiteitencommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Websitebeheer
Beheerder website
Clubbladredactie
Redacteur
Redacteur
PR
PR
Trainingstijden
MO19-1
O19-1
O17-1
O15-1 + O16-1
O15-2
O13-1
O7, O9 en O10
Kabouters
Keeperstraining O9/O10/O13
Keeperstraining O15-1/O15-2
Keeperstraining O16/O17/O19
Selectie
Lagere elftallen/Heren 45+
Vrouwen 35+

Christel de Bruin
Ellen van Emst
Daniëlle van Ringelenstein
Natasja Saas

06-57159097
06-53642652
06-20541830
06-23729989

r.c.debruin@ziggo.nl
e_vanemst@hotmail.com
kareljeroen@gmail.com
natasjasaas@hotmail.com

Marloes van der Meer
Fons Hilhorst

06-53188828
035-6022213

vandermeermarloes@gmail.com
fonshilhorst@hotmail.com

Petra Ophuijsen
Maandag

06-31383216
Woensdag

petra_steigerwald@live.nl
Donderdag
Vrijdag
19:00 – 20:00

Vacant

Dinsdag

19.45-21.00
19:45 -21.00
18:30 – 19:45

19.45-21.00
19:45-21.00
18:30 – 19:45
18.15-19.30
18.30-19.45

16:30 – 17:45

18.15-19.30
18.30-19.45
16:30 – 17:45
15:30 – 16:15
18.00-19.00
18.30-19.30
19.30-20.30

19:30 - 20:45
19:30 - 20:45
19:45 - 21:00
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19:30 - 20:45
20.00-21.30

Voorwoord bestuur
Wat later dan gebruikelijk is het competitieseizoen opgestart. We hebben eerst een hele bekerronde
afgewerkt. Wederom met veel energie en voetbalplezier.
Het eerste elftal heeft ons al op een paar mooie wedstrijden getrakteerd. Dit laat zich vertalen in een grote
trouwe supportersschare. Werkelijk prachtig om te zien (en te ervaren) hoe groot en trouw ons uit- en
thuispubliek is. De clubs die wij bezoeken houden nu zelfs rekening met onze komst. De muziek in de
kantine wordt aangepast en ook de bezetting achter de bar. Het barpersoneel van de uit-club weet
inmiddels dat ze hard aan de bak moeten als wij van Hees op bezoek komen.
Niet alleen het eerste elftal zit in een mooi proces. Ook het tweede elftal doet het goed. Het team,
bestaande uit veel jonge jongens, begint steeds meer haar draai te vinden.
Het derde elftal verdient extra aandacht. Ze staan aan kop van hun competitie en ook de laatste wedstrijd
tegen de nummer 2 werd gewonnen. Het zou mooi zijn als zij dit lang weten vast te houden en dit wellicht
kunnen afsluiten met een mooi feestje. Het is misschien nog iets te vroeg om zo te denken, maar liever
positief dan negatief.
Naast drie senioren heren elftallen hebben we ook nog Hees 45+ en Vrouwen 35+. Beide teams zijn
regelmatig actief op de vrijdagavond. Op deze avonden gaat het niet alleen om het winnen van
wedstrijden, iets wat wel steeds de inzet is bij aanvang, maar ook het hebben van een gezellige avond. Dit
laatste lijkt ze steeds weer te lukken als we alle verhalen mogen geloven.
De indeling bij de jeugd vraagt nog wat extra aandacht. De aantallen van de elftallen zijn dusdanig dat er
hier en daar geschoven moet worden. Een lastige opgave omdat veel trainers, leiders en spelers een eigen
voorkeur hebben. We hebben tijdens de bekerronde de indeling gelaten zoals deze voor de zomermaanden
is gemaakt. Met de ervaring van de bekerronde gaan we nog eens kritisch kijken naar een optimale
verdeling. We gaan er van uit dat ons dit gaat lukken en dat iedere jeugdspeler het team krijgt dat bij
hem/haar past. Wellicht dat u nog een paar jeugdspelers kent die onze kant op willen komen, dat zou de
indeling makkelijker maken.
In mijn laatste voorwoord heb ik gesproken over de toekomst van Hees. Ondanks concrete toezeggingen
van onze wethouder is het nog steeds niet duidelijk wanneer het zwaard gaat vallen. Tijdens mijn laatste
contact met haar (begin oktober) is toegezegd dat het college eind oktober 2017 een besluit neemt over de
uitkomsten van het natuuronderzoek naast onze accommodatie en het vervolgtraject. Aansluitend zullen
wij in de eerste week van november horen of we een buurman krijgen op ons terrein of zelfstandig blijven.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 13 november hoop ik jullie te kunnen vertellen
wat er precies gaat gebeuren. Ik hoop dat u aanwezig kunt zijn op die avond.
Weet in ieder geval dat wij er alles aan doen te komen tot concrete afspraken en een heldere tijdlijn.
Voor nu lekker genieten van het clubblad. We zien elkaar rond de velden weer, veel ontspanning en plezier!
Namens het hoofdbestuur
en met een groet
Ed Knies
Voorzitter vv Hees
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Hoogste tijd voor een updeetje………
Ongetwijfeld hebben jullie gemerkt, dat de website van Hees een opknapbeurt ondergaat en al
vanaf het begin van het seizoen zeer beperkte informatie verspreidt. Wedstrijden, uitslagen en
standen kunnen niet doorgegeven worden, doordat de koppeling met de nieuwe KNVB-app nog
niet is gelukt. Een leger van ICT-deskundigen is al maandenlang in de weer om een nieuwe website
te fabriceren, maar het schiet niet erg op ,daar de redactievergaderingen veelal in de kroeg
plaatsvinden. De verwachting is nu dat de presentatie van de nieuwe website zal geschieden op de
dag dat Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen.
Het is daarom, dat wij als redactie van het befaamde Heesblad, nu in actie komen en de
Heesaanhangers toch iets meer willen laten zien wat er allemaal zo al gebeurd is in deze eerste
fase van het voetbalseizoen 17-18 . De kompetitie is dit jaar vrij laat begonnen en pas eind
september mochten we voor het eerst het balletje trappen voor het eggie! Het vlaggenschip Hees
1 speelt dit jaar in een zeer aantrekkelijke poule (vierde klasse F) met heel veel derby’s tegen
ploegen uit Soest, Baarn ,Zeist ,Amersfoort en Hilversum. En dat geeft natuurlijk heel veel
spektakel. We hebben al wat potjes achter de rug en we kunnen nu al stellen, dat ook dit jaar Hees
absoluut weer mee gaat strijden om de prijzen! Zowel Hees1 , Hees2 als Hees3 hebben een goede
start gehad en de begeleiding van dit alles is in handen van heel prettigge-stoorde coaches, die er
alles aan doen een zo gezellig mogelijke sportieve sfeer te creëren om tot goede prestaties in het
veld te komen. Ook diverse jeugdteams draaien een partijtje mee aan de top. En dan….de
toekomst van de v.v. Hees( een traditioneel terugkerend fenomeen)…..Enkele weken geleden
verscheen in de plaatselijke AD een opmerkelijk stuk, waarin gesuggereerd werd dat de Soester B
en W voornemens is begin november in de gemeenteraad een voorstel op tafel te leggen een
definitief besluit te nemen over de verhuizing van SEC. De oudste voetbalvereniging van Soest
wordt geacht hun plekkie aan de Bosstraat te verlaten ten faveure van de hockeyclub en extra
parkeergelegenheid. De voetbalvereniging SEC dient te worden ondergebracht bij Hees in het bos
van Pijnenburg, aldus de berichtgeving! Vertegenwoordigers van de betrokkenen verenigingen , de
Sportraad en gemeenteambtenaren hebben maandenlang in besloten kring vergaderd en ook
afgesproken, dat er in deze zaak absolute radiostilte zou worden betracht! Helaas is er nu dus
gelekt naar de pers en zijn de poppen aan het dansen! Het totale plan behelst nu beknopt :Hees
en SEC gaan spelen op onze plek in het bos aan de Verl. Oude Utrechtseweg. Er komt een volledig
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nieuw klupgebouw, een kunstgrasveld en een derde veld. Het benodigde geld, een paar miljoen, is
vorig jaar al gereserveerd! Klinkt leuk, maar SEC is het hier totaal niet mee eens en zal
waarschijnlijk tot 2030 procederen tegen het op handen zijnde besluit! Hoewel de
milieubewegingen hardnekkig tegenstribbelden tegen de ontginning van het voor het derde veld
nodig zijnde bosperceel wegens de vermoede aanwezigheid van beschermde diersoorten, hebben
vorige week 200 militairen van de Landmacht het bos uitgekamd en zijn de laatste bonte
blauwbilvleermuizen richting Den Dolder verdreven. Dus dat is ook geen beletsel meer voor de
renovatie van ons sportkompleks! Begin november begint het gekrakeel in de Gemeenteraad en
op maandag 13 november zal onze voorzitter Ed ( de grote animator achter het hele projekt)
tijdens de jaarlijkse Ledenvergadering uitgebreid konde doen van de laatste ontwikkelingen. Komt
allen, zou ik zo zeggen! Dit laatste geldt natuurlijk ook voor zaterdag 25 november wanneer op
Hees de dorpskraker tegen SEC op de agenda staat. Ons herinnerend aan de geweldige spektakels
van twee jaar geleden, zal het ook nu het Pijnenburgerbos in vuur en vlam zetten!!
We gaan het zien!!!
Donald J.Luizebosch
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Karelsen
Karelsen
bandenservice
bandenservice
Dorresteinweg
Dorresteinweg
62
62
3762 KK
3762
Soest
KK Soest
Tel. 035-6016747
Tel. 035-6016747
Fax 035-6029074
Fax 035-6029074
www.karelsenbanden.nl
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

Selectie Hees
Op 8 augustus 2017 zijn we begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen!
De samenstelling van de selectie zal dit jaar bestaan uit 33 veldspelers en drie keepers.
Er zijn vele nieuwe maar wel bekende gezichten aangesloten bij de selectie.
Vanuit de eigen jeugd zijn de volgende spelers aangesloten:
• Maurice van Agterveld , Koen Schimmel, Justin Jansen, Yesse Smulders, Roan de Beer, Jari de Bruin,
Jarno Boerhout, Jeffrey van de Vis en Rodney Bakker.
Vanuit diverse andere verenigingen zijn spelers V.V. Hees komen te versterken:
• Marvin Snijders ,een rappe voetballende buitenspeler van VOP.
• Stephan van ’t Hazeveld ,een controlerende middenvelder/centrale verdediger van VOP.
• Jeffrey Smoorenburg, een positieve en rustige verdediger van DHSC.
• Kai Janmaat, een kleine creatieve voetballende middenvelder van VVZ’49.
• Winston Looijsen, keeper afkomstig jeugd SO Soest.
• Olaf Reijerse was gestopt maar het begon stiekem weer te kriebelen.
• Melvin Landaal afkomstig van SEC, eerder al als voetballer bij Hees actief geweest.
De trainersstaf voor het tweede wordt dit seizoen ingevuld door Andre Geurtsen. Andre was vorig als trainer
actief in het pittoreske Nijkerkerveen bij Veense Boys JO 19-1. Op dinsdagavond heeft de selectie een extra
veldtrainer in de persoon van Johan van Roekel. We wensen beide trainers en de nieuwe spelers veel plezier
bij V.V. Hees.
De voorbereiding op het nieuwe seizoen duurde door het verschuiven van de doordeweekse
bekerwedstrijden naar de zaterdag wat langer dan normaal. Door het inpassen van nieuwe spelers en we
geteisterd werden door veel blessures waren de resultaten in de voorbereiding niet om naar huis te schrijven.
De aanvang van competitie kwam met rasse stappen dichterbij en het vertrouwen verdween als sneeuw
onder de zon. Als trainer de taak spelers klaar te stomen voor de start van de competitie. We wisten dat we
een zwaar programma voor de boeg hadden met de eerste wedstrijden eigenlijk alleen maar tegenstanders
uit het bekende linker rijtje! Ook onze doelstelling is om aan de bovenzijde van het linker rijtje te spelen. Tel
daarbij op dat er veel derby’s op het programma staan, met 26 wedstrijden op de speelkalender, dan staan
we met z’n allen voor een mooie uitdaging!
Start van de competitie:
23 september mochten we aantreden in Baarn tegen Eemboys. Bijna iedereen was gebrand op een goede
competitiestart. Eerste helft een bovenliggend Hees dat helaas met 0-1 gaat rusten. Tweede helft een optisch
beter Eemboys met als eindstand 2-2. Doelpuntenmakers Dennis Schaap en Marvin Snijders.
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30 september eerste thuiswedstrijd op Hees. In een spannend duel waar Hees de eerste 30 minuten heer en
meester was werd na de 1-0 de regie overgenomen door BZC’13 ruststand 1-1. In de tweede helft BZC’13 de
bovenliggende partij maar is het Hees die kansen afmaakt eindstand 3-2.
Doelpuntenmakers: Marvin Snijder 2x en Ruud Steur.

De avond werd door de selectie afgesloten met een drankje en een BBQ in het Hartje!
7 oktober ging de reis naar het Amersfoortse VOP. Hees was de betere voetballende ploeg en waarbij VOP
het compenseerde door veel arbeid en strijd. Eindstand 1-1.
Doelpuntenmaker: Marvin Snijders.
14 oktober kwam het ‘grote’ OSO op bezoek. Een wedstrijd waarbij OSO het beste van het spel had, maar
door een goede organisatie en het nakomen van de teamafspraken hadden we stiekem een driepunter
kunnen ‘stelen’. Einstand 0-0.
21 oktober de dag van het Oktoberfest maar eerst de wedstrijd tegen Patria. Wat is een feest zonder
overwinning? De eerste helft een subliem en geduldig spelend Hees, dat Patria geen enkel moment de kans
gaf op een overwinning. Door goed combinatiespel en beweging werd het verdedigende Patria van het kastje
naar de muur gespeeld. Met mooie uitgespeelde doelpunten tot gevolg. Ruststand 4-0. De tweede helft werd
met veel druk naar voren en concentratie de wedstrijd uitgespeeld einstand 6-0.
Doelpuntenmakers: Dennis Schaap 4x, Yesse Smulders en Leroy Voskuilen.
We zijn nog steeds ongeslagen met een jonge enthousiaste selectie. Waarbij iedereen zijn/haar steentje aan
het bijdragen is. Ook lopen we door de sponsors DMF en bouwbedrijf Van Den Hengel er thuis en uit weer
keurig bij.
Graag wil ik ook iedereen attenderen op de Facebook-pagina Hees Selectie deze wordt met ziel en zaligheid
beheerd door Yvonne Hartman. Door haar PR werkzaamheden komen wij als selectie en V.V. Hees positief
in het nieuws! Met elkaar zijn we op de goede weg en laten we deze weg blijven bewandelen. Met als doel
een Oktoberfest in mei!!!

Harold Valkenburg
Trainer Hees 1
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Nadat de verwachtingen vorig seizoen extreem hoog gespannen waren en de eerste drie wedstrijden
desastreus verloren gingen was het
optimisme voor dit seizoen iets getemperd!
In de zomerstop zijn onze scouts
druk bezig geweest. Zo werden
Sonny Ribberink en oud speler
Danny van Oostrum (tijdelijke
overstap gemaakt naar een andere
vereniging maar kreeg daar te weinig vrijheid) binnen gehaald om het
team te versterken.
Daarnaast kwam uit onverwachte
hoek nog een speler ons team versterken. De alom vermaarde André
van Arnhem (vele clubs trokken aan hem) wilde dolgraag bij ons komen spelen. Altijd welkom binnen onze club!
Stiekem werd er al wel weer gesproken over grootse kansen maar hardop hierover praten was niet
aan de orde.
Tijdens de zomerstop heeft iedereen goed voor zichzelf gezorgd en topfit verscheen iedereen dan
ook op de eerste training. De opkomst was hoog en de inzet was groot.
Al vrij snel moest de eerste bekerwedstrijd afgewerkt worden. Deze wedstrijd werd gezien als oefenpotje, kijken waar we staan. Veel spelers waren nog afwezig i.v.m. familieverplichtingen in één
of ander ver oord.
Van zowel Zuidvogels als van SO Soest werd dan ook verloren maar, geen paniek, we waren aan het
bouwen. Groote smet op het geheel was wel dat we wederom afscheid moesten nemen van onze
sloper op het middenveld, Rik Altena. Zijn knieën kunnen de last niet meer dragen. Artsen buigen
zich over zijn knietjes maar de voetbaltoekomst van Rik ziet er vooralsnog niet positief uit. Sterkte
Rik!
23 September stond de eerste echte krachtmeting op het programma. De eerste competitiewedstrijd tegen IJsselmeervogels 6. Een zaterdag om nooit te vergeten.
Het was de eerste keer sinds bijna een jaar dat Danny (koosnaam Oosie) weer uitkwam voor ons
cluppie. En hoe! 3 keer scoorde onze doelpuntenmachine! Eindstand 0-4! Lekker hoor!
Ook onze andere aanwinst Sonny heeft zich snel aangepast en is een waardevolle aanvulling voor
het team. De derde aanwinst André heeft op vele plekken zijn uitzonderlijke kwaliteiten ten toon
gespreid. Het is zelfs al zover dat good old John al heeft aangegeven dolgraag van André z’n diensten
gebruik te willen maken wanneer wij kampioen worden! Op zeker dat wij John, in geval van een
kampioenschap, hem hieraan zullen helpen herinneren!
Vervolgens werden Eemdijk 5 (8-2), VVZA (0-3) en TOV 6(3-1) afgedroogd!
Het spel is oogstrelend, de inzet groot en het positivisme hartverwarmend.
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Zaterdag 14 oktober, thuis tegen TOV 6 kregen wij onze nieuwe tenues uitgereikt. Dat schept verplichtingen. Bouwbedrijf van de Hengel was zo vriendelijk om ons volledig in het nieuw te steken
(zie foto) en daar waren wij natuurlijk waanzinnig blij mee!
Gelukkig zorgde onze festiviteiten coördinator André van Arnhem voor een heerlijke lunch (grote
klasse maat). Met een goed gevulde maag werd er aangetreden tegen de tegenstander van deze
dag TOV 6.
De spanning was groot. Beide teams 9 punten uit 3 wedstrijden. De winnaar zou alleen aan kop
gaan.
Na 90 minuten HEES 3- TOV 6 einduitslag 3-1.
Na 4 wedstrijden trotse koploper met 12 punten uit 4 wedstrijden. Nummer 2 is momenteel IJsselmeervogels 6. De toekomst ziet er dan ook zonnig uit!
Heel zacht wordt er al gefluisterd over de huur van een platte kar.
Trotse leiders!

________________________________________________________________________________

Lief en Leed
De afgelopen maanden is er nogal wat leed gepasseerd binnen onze vereniging.
Everts Sanders te horen gekregen dat hij ongeneselijk ziek is. Everts is/was als schoonmaker druk
bij Hees. We wensen vooral Evert, maar ook zijn familie heel veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijd
Hans van Remmerden geopereerd aan zijn aorta. Deze stond op knappen. Gelukkig is deze operatie goed verlopen en kan Hans weer uitkijken naar een zonnige toekomst. Hans beterschap.
Raymond Schimmel is onlangs geopereerd aan een hernia. Hopelijk blijft de pijn in zijn rug en been
weg. Ook Raymond heel veel sterkte en beterschap met je herstel.
Als laatste is oud grensrechter van Hees 3, Sjef de Groot geopereerd aan blaaskanker. Gelukkig is
hij weer thuis en hopen wij op een goed herstel. Sjef ook jij heel veel sterkte en beterschap.
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KORLAAR

Recycling bv

Groothandel in ijzer, papier
en metaal afvallen.
Speciale containerservice
Nijverheidsweg 4
3762 ER Soest
T 035 - 60133 97
T 035 - 602 6719

Postbus 263
3760 AG Soest
soest@korlaarrecycling.nl
www.korlaarrecycling.nl

Goudvink 89
3766 WK Soest

Tel./fax 035-6027372
Mobiel 06-54302584

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

•

Gereedschappen

•

Hang- en Sluitwerk

•

Bevestigingsmiddelen

•

Werkplaatsinrichting

•

Werk- en bedrijfskleding (bedruk)

•

IJzerwaren

•

Machines

•

Persoonlijke beschermingsmiddelen

•

Ladders en steigers

•

Toegangscontrole

•

Verf en schilderbenodigdheden

•

Bedrijfswageninrichting

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)
DIEMEN

Stammerhove 5
1112 VA Diemen

AMSTELVEEN

Langs de Werf 17
3763 LP Amstelveen

BEVERWIJK

Steenkade 2
1948 NH Beverwijk

SOEST (Hooijer)
Nieuwegracht 1-3
3763 LP Soest

Na enige vertraging heeft het eerste elftal en hees 3 afgelopen weekend zijn nieuwe kleding ontvangen.
Hoofdsponsor DMF en subsponsor Bouwbedrijf van den Hengel namens spelers en begeleiding ontzettend
bedankt! We lopen er super mooi bij!
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UITNODIGING
Voor de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Hees
Het bestuur van de v.v. Hees nodigt al haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
LedenVergadering (ALV) die zal worden gehouden op:
Maandag 13 november 2017
Aanvang: 20.00 uur in de kantine van de v.v. Hees
De agenda van de vergadering is als volgt:
1. Welkom door de voorzitter (zie toelichting)
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Visie van het bestuur m.b.t. de toekomst van de v.v. Hees
4. Vaststellen en goedkeuren van de notulen van de ALV van 14 november 2016 (zie toelichting)
5. Jaarverslag van de secretaris m.b.t. het verenigingsjaar 2016/2017 (zie toelichting)
6. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
PAUZE
7. Jaarverslag van de penningmeester m.b.t. het boekjaar 2016/ 2017
8. Verslag en advies van de kascommissie
9. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor 2016/ 2017
10. Verkiezing kascommissie (zie toelichting)
11. Rondvraag (zie toelichting)
12. Sluiting van de Algemene LedenVergadering
Toelichting op een aantal agendapunten:
bij 1: -Na opening van de vergadering stelt de voorzitter, aan de hand van de presentielijst, vast of
er voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn om besluiten te kunnen nemen.
bij 4: -Notulen van de ALV van 14 november 2016. De notulen worden niet voorgelezen.
Vaststelling en goedkeuring is voldoende.
bij 5: -Het jaarverslag m.b.t. tot het jaar 2016/2017. Het verslag wordt niet voorgelezen.
Vaststelling en goedkeuring is voldoende.
bij 6 : - Volgens rooster is secretaris N. Voet aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt
mevr. R. van Beek- Reumer voor als de nieuwe secretaris.
Het bestuurslid Technische zaken/ Wedstrijdzaken heeft zich gedurende het vorige seizoen teruggetrokken.
Kandidaten voor de functie bestuurslid Technische zaken/Wedstrijd Zaken, worden dringend verzocht zich
z.s.m. te melden bij de secretaris.

Bij 10 : -De kascommissie, bestaande uit R. van Agterveld, E. Jansen, C. uit den Bogaard en J. Smit is
gekozen in 2015 en is in 2017 aftredend.
bij 11 : -Volgens het besluit van de ALV op 4 oktober 1993, dienen punten voor de rondvraag
schriftelijk en tot een half uur voor aanvang van de ALV bij de secretaris van de vereniging te
worden ingediend. Uitzonderingen kunnen voorkomen naar aanleiding van op- of aanmerkingen
m.b.t. agendapunten.
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Aanwezige bestuursleden: E. Knies, S. Rijnja, N. Voet, J. Dorresteijn, H. uit den Bogaard en H. Post
Aantal aanwezige leden (inclusief bestuur) volgens presentielijst: 37
Bericht van verhindering ontvangen van: H. van Remmerden, R. Roest, R. Altena en E. van Mourik.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Welkom en opening van de vergadering door voorzitter E. Knies om 20.00 uur
2. Ingekomen stukken: geen
3. Visie van het bestuur m.b.t. de toekomst van de vv Hees:
- Voorzitter E. Knies gaf een toelichting v.w.b. de stand van zaken m.b.t. de sport binnen de gemeente
Soest en de positie van de vv Hees in het bijzonder. Heeft volledig meegewerkt v.w.b. de
ontwikkeling van nieuwe plannen door de gemeente Soest. Het is zeker dat de vv Hees, op de
huidige locatie, een nieuwe accommodatie krijgt. Het is nog niet duidelijk/ zeker welke vereniging
erbij komt en de nieuwe accommodatie met Hees gaat delen. De relatie tussen de vv Hees en de
gemeente Soest is prima en ook die met de andere sportverenigingen binnen de gemeente Soest.
Zodra de definitieve beslissing binnen de gemeente Soest is gemaakt, dient er binnen de vv Hees
een projectteam te worden samengesteld dat, onder leiding van het bestuur, de (nieuw)bouw gaat
begeleiden en coördineren. De voorzitter van SEC is van mening dat de huidige locatie van de vv
Hees een onveilige locatie is. J. v.d. Graaf merkt in dit verband op dat de locatie van VVZ’49 in zijn
ogen dan net zo onveilig is. Op dit moment is het niet verstandig om dergelijke door SEC
aangevoerde argumenten te counteren. De voorzitter van SEC dient zijn zaken richting de gemeente
Soest zelf te regelen en de vv Hees hierbij op geen enkele wijze te betrekken.
E. Jansen merkt op dat het jammer zou zijn als de vv Hees uiteindelijk de dupe zou worden van al
het gedoe door en rondom SEC. Hij loopt wel het risico geïsoleerd te raken en daardoor uiteindelijk
de boot te missen.
4. Notulen van de ALV van 16 november 2015 worden zonder op- en/of aanmerkingen door de
vergadering goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2015/ 2016 zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
6. Bestuursverkiezing:
- Bestuursleden S. Rijnja, J. Dorrestijn en H. uit Den Boogaard allen, bij handopsteking, herkozen voor
een nieuwe termijn van 2 jaar.
- N. Voet , op eigen verzoek, herkozen voor een periode van 1 jaar.
- Voorzitter E. Knies doet een DRINGEND verzoek aan alle aanwezigen om zich aan te melden voor de
functie van bestuurslid technische zaken, een bestuursfunctie die op dit moment vacant is maar wel
belangrijk en daarom dient te worden ingevuld.
7.
Jaarverslag van de penningmeester m.b.t. verenigingsjaar 2015/ 2016:
- De penningmeester gaf een toelichting op de balans m.b.t. het verenigingsjaar 2015/ 2016. Totaal
resultaat: €3276,00 positief. I.v.m. de wens om in de kantine ook met pinpas te kunnen betalen, is
een rekening bij de ING geopend.
- M.b.t. de exploitatie rekening maakte de penningmeester de volgende opmerkingen:
*wedstrijdkosten zijn hoger als gevolg van de aanschaf nieuwe kleding
*afgelopen seizoen minder kosten gemaakt m.b.t. senioren
*opbrengst contributies lager dan begroot
*kantineomzet hoger ondanks het feit dat er geen “derby” Hees-Sec is gespeeld
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Verslag en advies kascommissie:
De kascommissie, (bestaande uit: C. uit den Boogaard, R. van Agterveld, E. Jansen en J. Smit)
heeft alle stukken m.b.t. het verenigingsjaar 2015/ 2016 gecontroleerd en er zijn geen
onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie stelt voor om het bestuur en aan de
penningmeester in het bijzonder, decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Begroting seizoen 2016/ 2017:
M.b.t. de begroting voor het nieuwe seizoen gaf de penningmeester de volgende toelichting:
*Er is een post van €2000,00 opgenomen t.b.v. het opknappen van de kabouterbak. De
contributies zijn verhoogd als gevolg van de verhogingen opgelegd door de gemeente Soest.
Opbrengst sponsoring lager als gevolg van het niet verschijnen van het clubblad. Hees-pagina in de
Soester Courant niet meer aanwezig als gevolg van het niet langer bestaan van de stichting
GeJoTo.
*De begroting voor het seizoen 2016/2017 toont een positief resultaat van €4500,00. De
gepresenteerde begroting werd vervolgens goedgekeurd door de vergadering.
Verkiezing kascommissie:
de kascommissie gekozen op 16 november 2015 is volgens rooster in 2017 aftredend.
Rondvraag:
L. v.d. Broek: stelt voor om F. Hilhorst te benaderen en hem te vragen weer mee te gaan werken
aan het clubblad. E. Knies zegt toe om contact met hem op te nemen.
E. Jansen: merkt op dat in de vorige vergadering besloten is om het clubblad alleen digitaal te
gaan verstrekken. E. Knies beaamt dit, maar sponsoren wensen een papieren versie.
Y. Hartman: geeft complimenten aan de schoonmaakploeg, maar scheidsrechters- en doucheruimte
is erg smering. Graag aandacht hiervoor. E. Knies zegt toe e.e.a. te bespreken met de
schoonmaakploeg.
J. v.d. Graaf: F. Kraak is tussentijds opgevolgd door H. Valkenburg (HV) wiens contract in febr. 2017
afloopt. Bestuur heeft contact gehad met HV en toegezegd voor de winterstop duidelijkheid te
geven. Ook is er contact geweest met R. Ribberink van SEC om geruchten uit de wereld te helpen.
Duidelijk moge wezen dat er vanuit het Hees bestuur geen enkel contact is geweest met R.
Ribberink m.b.t. een eventuele functie binnen de vv Hees.
Bestuur neemt actie richting H. Valkenburg m.b.t. verlenging van zijn contract.
C. uit Den Boogaard: is er straks sprake van een fusie tussen Hees en eventueel SEC of
Knickebockers? Antw. E. Knies: op dit moment niet. In de huidige plannen gaan we uit van 2
kantines etc., maar afhankelijk van eventuele nieuwe ontwikkelingen zou deze visie kunnen
veranderen.
R. Schadee: moet Hees, als er een nieuwe accommodatie is, meer gaan afdragen aan de gemeente?
Antw. E. Knies: op dit moment is dit niet duidelijk en ook binnen de gemeente Soest is dit een
probleem. De gemeente dient te voorkomen dat er situatie ontstaat zoals bij het Vliegdorp. R. van
Agterveld merkt hierbij op dat de gemeente uit gaat van een prijs per m2 die een vereniging
gebruikt (velden, opstallen etc.)
J. v.d. Graaf: moeten wij of de gemeente de BTW betalen van bv. bouw, aanleg, etc. Antw. S. Rijnja:
dit wordt op dit moment getoetst bij de belastingdienst.

12. Sluiting:
Na de aanwezigen bedankt te hebben voor hun aanwezigheid en inbreng, sloot de voorzitter om
21.50 uur de vergadering.

Oktober 2017

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
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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

Notariskantoor
De Jager - Bokdam - De Visser
Notarissen
Mr. J. Jager - Mr. B. Bokdam - Mr. A. de Visser

Van Weedestraat 2
3761 CE Soest

Postbus 3011
3760 DA Soest

Sportstudio

Telefoon 035-6012315*
Telefax 035-6021460

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.

The Perfect Coaches

TPC Sports, Laanstraat 4a-6, Soest, tel. 035 60 18736

www.tpcsports.nl

Prachtige Soester derby
Zaterdag 25 novemBER 2017
Aanvang: 14:30 uur

HEES 1
vs

SEC 1

Vanaf 16:00 uur zal
deze wedstrijd muzikaal
opgeluisterd worden
door zanger Jordy Heer.
Wij nodigen iedereen
dan ook uit om deze
Soester derby te komen
Jordy He
er
aanschouwen!

Met frisse moed zijn wij, de activiteiten commissie van hees het nieuwe seizoen gestart .
Het jaarprogramma is in overleg met het hoofdbestuur weer vastgelegd.
De agenda staat goed gevuld!
Met o.a. ouder kind toernooi , snertloop en dit jaar zijn de JO-19 aan de beurt voor een gezellig uitje .
En we hebben uiteraard sinterklaas uitgenodigd om onze mooie club te bezoeken.
Wij kijken uit naar wederom een fantastisch gezellig en sportief nieuw seizoen !
Tot gauw ,
Ellen van Emst ,
Natasja Saas,
Christel de Bruin ,
Danielle van Ringelenstein .

Activiteiten agenda
17 november 2017
25 november 2017
02 december 2017
08 december 2017
19 december 2017
01 januari 2018
06 januari 2018
20, 27 januari of
03, 10 februari 2018
03 februari 2018
23 februari 2018
17 maart 2018
23 maart 2018
31 maart 2018
18, 19, 20 mei 2018
31 mei 2018
02 juni 2018
08 juni 2018
09 juni 2018

Voetbalquiz (organisatie Club van Honderd)
Feest met zanger, na wedstrijd Hees1 – SEC1
Sinterklaasfeest alle leden tot en met 9 jaar
Kerst bingo (onder voorbehoud / organisatie Club van Honderd)
Kerstborrel Hees 1, 2, 3, H45+ Vr35+en Meiden
Nieuwjaarsborrel
Darttoernooi
Snertloop bij afgelasting competitie alle jeugd en senioren elftallen
Feest met zanger, Na wedstrijd Hees1 – Eemboys1
Activiteit (nader te bepalen door Club van Honderd (onder voorbehoud) )
Feest met zanger, na wedstrijd Hees1 – VOP1
Lady’s Night (Bingo)
Paashaas voor alle kinderen van leden tot 8 jaar
Jeugdkamp (onder voorbehoud!)
Afsluitende training senioren met afsluitende BBQ
Van Emst Jeugd Toernooi
Oude Pol Toernooi H45+
Graspollen Toernooi aansluitend BBQ en eindfeest alle leden

Nog vast te stellen
Activiteit Jeugd JO19
Scheidsrechter clinic
Kabouter Toernooi (Wiebe)
Ouder kind toernooi
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Sinds enige jaren coördineer ik ook de scheidsrechters voor de jeugdteams. Ik wil jullie speciale
aandacht vragen voor deze groep vrijwilligers.
Voetbal is een heel eenvoudig spel waar je maar weinig voor nodig hebt.
Een veld, 2 goals, 1 bal en 2 teams + coaches….. maar daarnaast ook
een scheidsrechter om de wedstrijd te leiden.
Bij vv Hees hebben we een kleine groep vrijwilligers die iedere week
of af en toe een wedstrijd willen fluiten.
We hebben hiermee net voldoende om de puzzel wekelijks rond te
krijgen.
Vaak fluiten deze mensen ook nog niet eens bij het team van hun
eigen zoon/dochter; maar gewoon in de eigen vrije tijd op de zaterdag.
Dit doen ze omdat ze het leuk vinden om te fluiten… maar zeker ook
om anderen in staat te stellen tot voetballen.
Een wedstrijd leiden valt niet mee.
Naast het juist toepassen van de regels heb je te maken met spelers,
trainers, ouders, etc.
De topscheidsrechter Bjorn Kuipers heeft hiervoor een heel team met 2 vlaggers, en de 4e man.
Deze zijn voor hem volledig te vertrouwen maar maken toch ook soms een foute inschatting.
Een scheidsrechter bij de amateurs moet de grensrechters in basis vertrouwen… tot het tegendeel
blijkt tijdens de wedstrijd.
Helaas is dit laatste nog wel eens het geval door mensenwerk, fanatisme, etc.
Dus worden er naast alle goede beslissingen ook fouten gemaakt. Dit zullen al onze
scheidsrechters dan ook direct toegeven.
Dit is na de wedstrijd ook goed te bespreken, maar dan wel in alle rust in de kantine of
bestuurskamer, maar zeker niet tijdens de wedstrijd.
Mijn vraag aan jullie is om hiermee rekening te houden en kritisch op het gedrag langs het veld te
letten.
Geef daarnaast ook als trainer/leider het goede voorbeeld naar de spelers en spreek hun aan op het
gedrag.
Ook eventueel richting de ouders of andere (te)fanatieke supporters.
Bij deze wil ik al mijn scheidsrechters bedanken dat ze bijna iedere week op het veld staan om weer
een wedstrijd te begeleiden. Als iemand denkt; ik wil ook wel eens een wedstrijd fluiten op een
groot veld, laat het me dan graag weten.
Linda van Agterveld
06-27396269
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Gefeliciteerd
met uw nieuwe huis

Een nieuwe vloer

òf

opgeknapte vloer

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

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.

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

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

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

Of laat uw houten vloer éénmalig schuren en olieën en ontvang een gratis onderhoudsbox.

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

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

3

										

2

4

5

Dames 35+
Vrijdag 8 sept 2017
de 35+dames moesten na een lange tijd weer het veld in voor de nieuwe competitie. Bij sommige lady’s
was er niet veel zin om te starten ,dat kwam mede door het zeer slechte weer. Achteraf was iedereen blij er
weer te zijn omdat het wonderwel een uur droog bleef tijdens de wedstrijden en het ook niet zo koud was
De eerste wedstrijd was tegen Amsforde. We begonnen stroef tegen een team dat onbekend was voor ons.
We kwamen dan ook al snel achter te staan ,maar dat was denk ik net wat we nodig hadden want ineens
begon het te lopen en kwamen dan ook lekker in evenwicht ,vochten voor elke meter en steunden elkaar
waar het even mis ging. De gelijkmaker hing dan ook eerder in de lucht dan dat het 2 nul voor ze zou
worden.
Onze gelegenheidsspits Melanie, door absentie van Pamela, zorgde dan ook voor het verdiende doelpunt
maar het bleef uitkijken tegen dit goede team. Over en weer waren er nog kansen, maar het bleef,
bij 1 -1 en het eerste puntje was binnen!
VVZ was onze volgende tegenstander. In het verleden kregen we nog aardig billenkoek van ze,
maar die tijd ligt achter ons , en daar kwamen ze dus al snel achter. Wat is ons team gegroeid!
Met Marian onze nieuwe keepster, die haar goal verdedigde als een leeuwin, en ook nog eens de
achterhoede stuurde als het nodig was toppie.
Het werd een erg spannende strijd met kansen over en weer , helaas bleef het bij de brilstand. Dat was een
terechte uitslag maar wel jammer omdat er voor ons toch wel kansen zijn geweest om een goal te maken
maar het tweede puntje is ook binnen!
So Soest was de derde en laatste wedstrijd van de avond. En zij dachten dus ook ( net als VVZ) dat wordt
een eitje, nou niks bleek minder waar. Ondanks dat soest een licht veldoverwicht had vochten we voor elke
bal. De eerste kansen waren wel voor soest maar ze kwamen wel mooi achter met 1- 0 door een toch wel
uitblinkende Natasja deze wedstrijd (heb je stiekem getraind soms) . Daar schrokken ze toch wel van. Helaas
hebben we niet kunnen voorkomen dat soest er nog de laatste minuten 3 inschoot door een toch wel erg
goede speelster aan hun kant, waar we geen vat op kregen.
Helaas zijn we niet helemaal zonder blessures uit de strijd gekomen. Marian liep een gekneusde duim op en
is een paar weken uit de roulatie. Simone verzwikte haar enkel in de laatste wedstrijd ,gelukkig bleek dat
mee te vallen. Onze nieuwe aanwinst margriet werd nog even gespaard ,maar fijn dat je er bij was
Vrijdag 6 okt 2017
Deze avond wederom 3 wedstrijden gespeeld bij Amsvorde in Amersfoort.
Dit keer met onze nieuwe keepster Margriet, en dat ze dat goed kan heeft ze deze avond wel laten zien. Met
Marian ervoor als laatste vrouw was er voor de tegenstanders vanavond geen eer te behalen. Iedereen
haalde een dikke voldoende ,maar dat is eigenlijk altijd wel zo. Wat een teamgeest weer!
Niet 1 doelpunt tegen in 3 wedstrijden , zelfs de kansen kregen ze niet ,zo sterk was het team vanavond.
Daarentegen wisten we zelf ook niet te scoren ,hoe dat mogelijk was is eigenlijk niet te vatten zoveel kansen
we kregen. Maar dat is voetbal, we gaan dus de komende weken daar wat meer aandacht aan besteden.
Het was zoals altijd weer een gezellige avond!
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Sponsor uitgelicht

In deze clubkrant zetten we sponsor Karelsen Bandenservice in de spotlights. Elke clubkrant interviewen we één van
onze sponsoren om aan de man te brengen wat zij nu echt doen en hoe het is om sponsor te zijn van de mooiste club
van Soest!

Wat voor soort bedrijf is Karelsen bandenservice? Hoe kun je Karelsen Bandenservice het
beste omschrijven?

Karelsen Bandenservice is dé specialist in de verkoop en reparatie van banden en velgen.
Wij zijn een van de grotere banden-specialisten in de regio Soest / Hilversum/ `t Gooi.
Voor het verhelpen van allerhande problemen bent u bij ons aan het juiste adres, onze expertise
word gebruikt door onze particuliere klanten maar ook verschillende dealernetwerken en merk
specialisten.
In onze moderne werkplaats houden wij ons bezig met het velgen richten en spuiten van wielen,
cnc polijsten, naafgat uitdraaien, en aanpassen, banden afdraaien (trimmen), uitlijnen, balanceren,
roadforce balanceren, verlagen en verkoop van nieuwe en gebruikte banden, en verkoop van
gebruikte en nieuwe wielen.
Ook voor onderhoud APK Airco en allerlei andere onderhoudswerkzaamheden bent u bij ons aan
het juiste adres, kijk anders eens op https://www.mijngarage.nl/ voor prijzen. Gebruik dan wel
onze postcode 3762 en een belletje kan natuurlijk ook altijd. Let op wij zullen bijvoorbeeld met
de APK niet de goedkoopste zijn maar wel de eerlijkste.

Hoe lang bestaat het bedrijf en hoeveel mensen werken er?

In 1942 startte opa Karelsen zijn bandenzaak. Dus dit jaar 75 jaar. Hij hield zich bezig met het
cuveren van fietsbanden en vrachtwagenbanden. Al snel groeide deze bezigheid uit tot een drukke
bandenzaak waarin ook verkoop en montage van nieuwe banden plaatsvond.
In 1995 hebben zijn beide kleinzoons het bedrijf voortgezet. Met de toenemende drukte en
activiteiten werd het in 2003 noodzakelijk om uit te kijken naar een ander bedrijfspand. Op
Industrieweg in Soest is in 2004 een nieuw pand gebouwd en voorzien van de nieuwste
apparatuur.
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Eind 2010 was het pand aan de Industrieweg te klein en is er aan de Dorresteinweg een nieuw
pand van 1850m2 gerealiseerd.
Door de jaren heen is de kennis van de banden en aanverwante activiteiten gegroeid en mogen de
medewerkers van Karelsen Bandenservice zich ware specialisten noemen....
In totaal zijn wij met 12 mensen.
Wat is jullie connectie met VV Hees en waarom zijn jullie sponsor geworden?

Mijn opa sponsorde al van af het begin en dat hebben wij overgenomen
Rob en ik voetbalde in onze jeugd en mijn zoon Indy op hees.
Nu speelt ons neefje Finn Tans ook op Hees en hun team speelt met ons logo
op hun shirt.

Voetbal je zelf ook bij VV Hees, en zo ja kan je daar wat over vertellen?

Ik zelf train alleen nog maar op de dinsdag en ook voor de derde helft
Even gezellig praten en bier drinken. En af en toe als het uit komt bij de mannen
Op vrijdag 45+

Wat is jouw indruk van deze club?

Dit is een prachtig mooi oud gelegen sportclubje van soest
Wat ik altijd trouw zou blijven!!!! En wat ook door veel vrijwilligers op de been gehouden wordt.
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Voor badkamerrenovatie verbouw & Beton-ciré stuc
online sanitairverkoop
INSTALLEREN
STUKADOREN
TEGELWERKEN
AFBOUW
SANITAIR / MET TOONZALEN

W.C. Overhees - Soest
dinsdagochtend van 10.00 - 13.00
vrijdag van 9.00 - 18.00

Zijtveld Sanitair / Badkamerwinkel
Korte Hartweg 22 - Soest
T: 035-6033765
M: 06-51501145
E: info@zijtveldsanitair.nl
I: www.zijtveldsanitair.nl

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

Op zaterdag 2 oktober 2017 na de wedstrijd Hees 1 - Patria1, overweldigend door Hees gewonnen met 6-0,
brandde het door Yvonne Hartman georganiseerde Oktoberfest los in de kantine.
De opkomst was overweldigend en veel leden hadden zich in de lederhose of dirndl gehesen.
De hele avond stond in het teken van het Duitse Oktoberfest en met versieringen in het zwart rood geel
van Duitsland werd het een ware happening.
De hele avond schlagers bier uit echte pullen en bratwurst van de BBQ, gaf het feest de juist schwung.
Ik wil iedereen die het feest tot een happening heeft gemaakt heel hartelijk danken en met name ons
barpersoneel die hun voeten uit hun schoenen hebben moeten
lopen Thanks.
Grußgut en hopelijk tot volgend jaar oktober
Hans Uit den
Bogaard
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De KNVB Wedstrijdzaken app en Voetbal.nl
De eerste bekerwedstrijden zijn net gespeeld. De competitiewedstrijden zijn van
start gegaan en er staan veel wedstrijden op de planning. Spannend en vooral heel
leuk!

De digitalisering verloopt ook spoedig. Ben je er nog niet helemaal in thuis kijk dan
op de site van voetbal.nl. Hier vindt je alles over het reilen en zeilen betreffende
de app’s.

Uitslagen en standen voor Onder 9 en jonger
Zoals eerder gecommuniceerd door de KNVB, zijn de uitslagen en standen van
wedstrijden Onder 9 en jonger niet meer zichtbaar op Voetbal.nl en in de KNVB
Wedstrijdzaken app. Binnenkort zijn uitslagen en standen van deze betreffende
teams ook op andere plekken, zoals tv en website, niet meer zichtbaar. Juist om
het plezier en niet zo zeer de eindstand van de wedstrijd te benadrukken, is hier bij
de jongste jeugdteams voor gekozen. Het wedstrijdprogramma van deze teams
vind je natuurlijk wel terug in zowel Voetbal.nl en de KNVB Wedstrijdzaken app.

Je profielfoto in de app is ook je spelerspasfoto
Leden kunnen de spelersfoto in zowel de Voetbal.nl app als in de KNVB
Wedstrijdzaken app tot 1 november wijzigen. Belangrijk is wel dat de foto goed
herkenbaar moet zijn, want je foto in de app is namelijk ook direct je foto voor de
spelerspas. De scheidsrechter moet natuurlijk wel kunnen herkennen dat jij het
bent. Een pasfoto of een selfie waar alleen jij op staat, zou bijvoorbeeld al goed
werken. Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk zelf de spelerspasfoto op de
digitale spelerspas te wijzigen via de wedstrijdzaken-app of voetbal.nl-app. Daarna kan het
pas weer na het einde van voetbalseizoen medio 2018. Dit geldt voor alle veld- en
zaalvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 12 en ouder.
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De Heesdas
op reis
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Voorwoord van de jeugdcommissie
De allerlaatste…
Hallo allemaal, beste voetbaljongens en -meisjes,
We zijn weer van start gegaan met een nieuw
seizoen, het tweede jaar met de nieuwe benamingen
van de teams: JO9-1 is JO10-1 geworden. Het seizoen
2017-2018 is iets later begonnen en eerst met een
reeks van bekerwedstrijden. Tevens zijn we gestart
met de nieuwe voetbal-app en -hulpmiddelen van de
KNVB. Digitalisering is het modewoord en dat is ook
gevallen bij de KNVB. Bij vv Hees hebben jullie
wellicht ook gemerkt dat de website onder
constructie is. Samen met het Hoofdbestuur gaan we
werken aan een nieuwe website.
Bij de Jeugdcommissie heeft de zomervakantie tot
een redelijke kaalslag geleid. Dat wil zeggen dat we
afscheid hebben genomen van Richard, Peter en
Petra en nu nog maar met vier leden over zijn:
Herbert, Arnoud en Marloes.
Dat betekent bovenal dat we op zoek zijn naar
nieuwe enthousiaste vrijwilligers om samen met ons
een succes te maken van de jeugd van vv Hees. Ik doe
een dringend beroep op al die ouders van wie de
kinderen met veel plezier bij Hees voetballen: meld
je alsjeblieft aan
bij één van de huidige
Jeugdcommissie-leden.
Ook ben ik begonnen met “allerlaatste…”, omdat dit
mijn laatste voorwoord zal zijn als voorzitter van de
Jeugdcommissie. Komende ALV in november zal ik
officieel als Bestuurslid Jeugdzaken terugtreden uit
het Hoofdbestuur van vv Hees. Na vele jaren inzet
voor de jeugd van Hees vind ik het tijd dat iemand
anders het stokje van mij kan overnemen. Ik ben veel
mensen dankbaar die al die jaren de jeugd van vv
Hees gesteund hebben en er het beste van hebben
willen maken. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen
manier, maar elke bijdrage is en wordt enorm

gewaardeerd. Zonder vrijwilligers
kan onze vereniging niet bestaan.
Ik blijf nog wel actief in de
Jeugdcommissie als coördinator
voor de JO16, JO15 en JO13.
De totstandkoming van een nieuwe teamindeling om
het seizoen te starten is een enorme uitdaging
gebleken. We hebben vele uren in vele overleggen
gestoken, waarbij als belangrijkste uitgangspunt het
behoud van zoveel mogelijk jeugdspelers voor Hees
is geweest. We weten daarnaast maar al te goed dat
we het niet iedereen naar de zin kunnen maken, en
dus vallen sommige puzzelstukjes net even iets
anders dan waarop sommigen gehoopt hadden.
Velen moeten in dit proces een klein beetje water bij
de wijn (of het bier?) doen, maar uiteindelijk moeten
we er als club toch uitkomen.
Het mooie wat ik gezien heb in dit proces, is dat er
ook weer nieuwe vrijwilligers opstaan om hun
steentje te willen bijdragen. Ik ben daarom trots dat
ook onze jeugdleden die net door zijn naar de
selectie een warm hart toedragen aan de jeugd van
Hees. Daarom: Jari, Rodney en Justin, heel erg
bedankt voor jullie enorme inzet!!
Voor nu en in de toekomst, het allerbeste!

[HansPost]
Voorzitter Jeugdcommissie
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Mag ik even aan jullie voorstellen;

Olaf Kroon (trainer), Johan Walen (leider),Sem Sluis, Dylan Sali, Wiebe (trainer),Wessel de Bruijn, Luca
Kroon en r.o. Lars Walen,
Elke maandag en woensdag trainen de O7, O9 en O10 met elkaar. Op maandag en woensdag verzorgen
Arnoud en Wiebe de training en op woensdag helpt Olaf Kroon ook mee. Dit is erg fijn, want zo kan elk
team op zijn eigen niveau trainen. Eens in de 14 dagen krijgen de keepers keepertraining. Hoe fijn is het dat
Roy van Veen de O9 en O10 keepertraining geeft en Henk Reddering de oudere jeugd! Dank jullie wel
heren! Elke week weer zoveel kindervreugd op dat veld, en dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat,
spelplezier!
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JO9 Jongens onder 9.
Een nieuw voetbalseizoen met nieuwe kansen. In dit nieuwe seizoen gaat JO9 op een kwart speelveld de
wedstrijden afwerken. Raar hoor, klein smal veldje 6 tegen 6. Hopelijk valt de tegenstand dan een beetje
mee.
Nou nee. Eerste oefenwedstrijdje tegen TOV blijkt dat TOV een team de (kunst)wei in heeft gestuurd die
toch echt wel veel beter waren dan onze spelers; naderhand blijkt dat zij 3 klassen hoger de competitie
gaan spelen, euh ja kan gebeuren natuurlijk. Ik ben ook niet in de wieg gelegd als wedstrijdmakelaar, nou
goed.
Volgende wedstrijd, uit tegen Vliegdorp voor de bekercompetitie. Ook hier iets raars aan de hand, die
kinderen leken wel 2 jaar ouder dan de onze…??? Jammer, ook jammer was de schuttingtaal die stiekum
werd geroepen naar spelertjes van Hees, hoort niet.

Kunnen we dan écht niet meer voetballen?
De twijfel was bij mij echt aanwezig, wat doen we niet goed of zijn we niet goed genoeg? Nou nee. Bij de
thuiswedstrijd tegen SO Soest JO9-5 bleek dat er geweldig werd gevoetbald. Bij een tegenstander die ook
lekker wilde voetballen, werd er lekker gespeeld en met 10-5 gewonnen. Gelukkig maar.
Hierna volgende de uitwedstrijd tegen Hoogland JO9-7. Ook hier werd met ruime cijfers gewonnen: 2-12.
Gelukkig, het zelfvertrouwen bij iedereen was er weer, bij Jelte die er even 6 maakte in 1 wedstrijd, bij Luka
die achterin weer bijna alles tegenhield, net als Lisa in het doel, staat goed te keepen. Op het middelveld
met Carice die haar mannetje staat, Wietse die van eigen helft scoorde, Bram die overzicht houdt en netjes
overspeelt, Mike die zijn doelpuntjes mee pikt en wat dacht je van Jens met zijn steekpassjes? Geweldig!
En het kan altijd beter, zo bleek ook na de tactisch bespreking door Wiebe, onze trainer. Met wat
magneetjes op ’t bord blijkt dat een beetje
beweging zonder bal, veel oplevert, namelijk
lekker makkelijk voetballen, veld even breed
houden en plekken van elkaar overnemen. In
de weken na die bespreking goed nogmaals
onder de aandacht gebracht door Wouter. Zo
gaat die wedstrijdbespreking toch iedere keer
weer makkelijker, iedereen pikt ’t allemaal
goed op, goed om te zien. Zo zijn er ook nog
wedstrijden tegen Baarn 7-5 overwinning,
DOSC die met 1-9 werd gewonnen en uit
tegen SO Soest JO9-4, óók met 1-9 gewonnen,
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had ik echt niet verwacht. Want wat we van de kant zien is lekker voetbal, met veel strijd, aanvallen,
verdedigen, passen en doelpunten maken, heerlijk toch?
Ook heerlijk, was de appeltaart van Jacqueline na de wedstrijd tegen Baarn, met koffie en thee erbij en
natuurlijk lekker limonade drinken met z’n allen.
De training hoe ziet dat er eigenlijk uit? We
starten met een warming up, alles met de bal,
lekker dribbelen, hoe houden we toch die bal zo
kort mogelijk bij ons aan de voet? En dan, gek
genoeg gaan we ook leren passen terwijl we op
een kleiner veld spelen. Die passing leren we door
onder hekjes door te spelen en natuurlijk naar
elkaar en natuurlijk niet 10 meter de andere kant
op… Ik ben blij dat er goed en fanatiek getraind,
mooi werk.Ik ben blij dat JO9 het spelplezier en de
doelpunten weer terug heeft na een zware 2e
seizoenshelft begin 2017.
Bedankt Robin voor de foto’s en Jacqueline voor
de appeltaart.
Mijn naam is Arnoud, vader van Lisa en Mike en coördinator bij de JO10, JO9 en JO7 van vv Hees
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R. WESTRA
KOOPT
LOMPEN-IJZER-PAPIER-METALEN
TELEFOON 6013288
DORRESTEINWEG 60 - SOEST
ZATERDAGS NA 12 UUR GESLOTEN

Bewustwording
“Sport en gezondheid zijn belangrijk voor kinderen en roken hoort niet thuis in een gezonde
sportomgeving.”
Zien roken, doet roken!
Uit onderzoek is bekend dat kinderen die geconfronteerd worden met roken, naar grote
waarschijnlijkheid zelf ook gaan roken. Dagelijks gaat het om meer dan honderd kinderen die
beginnen met roken.
Een grote meerderheid van de Nederlandse
bevolking vindt dat roken en sport niet
samen gaan, desondanks wordt er overal
op openbare plekken waar een sport wordt
uitgeoefend gerookt.
Voetbalvereniging Hees gaat in
samenwerking met allen die een
voorbeeldfunctie hebben binnen de club
(trainers, coaches en vrijwilligers) een
goed voorbeeld gaan geven aan onze
jeugd. Daarom zal er een nieuwe regel van
kracht zijn met ingang heden: niet meer
roken langs de lijn tijdens trainingen en
wedstrijden.
Wij zouden het mooi vinden als ook de toeschouwers en andere bezoekers van onze club het roken
rond de velden steeds meer achterwege laten.
Wij hopen uiteraard ook op uw steun!
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De bladeren vallen van de bomen, de eerste wedstrijden in de regen zijn geweest; het voetbalseizoen is
weer begonnen!
Voor ons team pakte dat meteen goed uit. De eerste 3 bekerwedstrijden werden met mooie saldo’s
gewonnen en zo werden wij voor het eerst poulewinnaar.
We zullen zien hoe de vervolgwedstrijden gaan uitpakken, maar dit nemen ze ons niet meer af!
De competitiewedstrijden zijn inmiddels ook gestart. Winst en verlies wisselen we af. Maar met 16 teams in
een poule is het niveau per team heel verschillend. Dit maakt het extra spannend. Het coachen langs de lijn
wordt met dit team dan ook steeds leuker en uitdagender.
Zo nu en dan worden strategieën al op het whiteboard uitgetekend en ook de trainingen zijn steeds meer
gericht op positiespel. En dat werpt duidelijk zijn vruchten af, het team groeit en het inzicht van de coaches
ook. Met de komst van nieuwelingen Evy en Jayden hebben we een mooie diversiteit aan spelers. Met hun
aanwinst gaat er binnenkort ook conditietraining gegeven worden (aan zowel ouder als kind 😊 ) en komen
de fans langs de zijlijn niets te kort.
Voor koffie en thee wordt gezorgd, de sfeer is goed en we zijn er klaar voor om de strijd aan te gaan!
Groet, Joyce leider JO10-1
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JO13-1

2017 - 2018

Even voorstellen: Wij zijn de JO13-1 van vv Hees, wij zijn nu 2e jaars D pupillen .
Vorig jaar zijn wij als E1 en E2 bij elkaar gekomen en dat was echt even wennen. We zijn begonnen
met 5 meisjes en 8 jongens en na een moeilijk seizoen zijn er dan ook een paar kinderen gestopt of
weggegaan naar een andere club. Maar omdat we ons niet zomaar weg laten spelen door de
tegenstander zijn we sterker geworden en steeds meer een team. Dit hebben we dan ook laten
zien in de eerste wedstrijden. Althans de eerste 3 bekerwedstrijden waren natuurlijk oefenpotjes.
De eerste wedstrijd gaat beginnen met een nieuwe keeper ( welkom Milan ) en een nieuwe trainer
erbij Rodney Bakker. Je weet wel die van de A1 en nu in het 2e van Hees.
Wat een aanwinst is dat.
In samenwerking met de leiders Peter Brehler en Carlo Kroon en de trainer Micheal Vonk hebben
we gekozen voor een totaal andere opstelling en wat blijkt dit werkt ….
Verloren bij Quick :
Verloren thuis tegen :
Gewonnen thuis tegen DOSC:

7-0 moesten nog even wennen.
2-7 het spel word al beter
11-4 we hebben het weer gevonden
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De start van de competitie ,laten we hopen dat we in een goede poule zitten:
En ja een gelijkwaardige poule, we blijven in het zelfde ritme met echt goed voetbal.
We spelen Hooglanderveen van de mat met een overwinning van maar liefst 0-6
Het was voetbal met een Hoofdletter, zo als voetbal hoort te zijn ,mooie acties en combinaties .
Wedstrijd 2 thuis tegen Baarn altijd moeilijk. Even de warming up, dan op de foto en dan vol de
wedstrijd in! En weer word er gevoetbald op voor ons doen hoog niveau, we winnen ook onze 2e
wedstrijd met 7-0 . ik kan niets anders zeggen dat we trots zijn op alle jongens en meiden van de
JO13-1 .
Op naar de volgende en wie weet zijn we wel op naar ………… , laat ik dat nog maar niet zeggen.
Groeten van Peter en Carlo
________________________________________________________________________________

Oproep tot stemmen voor onze Jeugd van Hees!!!
Een seizoen gratis de Teambox winnen voor onze club door NU te stemmen!
De teambox is een box met fruit speciaal voor de JO-8 t/m JO-11 teams van voetbal verenigingen.
Elk deelnemend team ontvangt bij elke thuiswedstrijd altijd twee boxen: een voor het eigen team en een voor
de tegenstander.
Hoe leuk is dat; lekker sporten en daarna iets gezonds eten.
Een oproep aan iedereen van Hees (+ familie, kennissen en vrienden) om op onze club Hees te stemmen.

Actie loopt van 10 oktober 2017 t/m 5 november 2017
STEM op:

www.samenlekkerbezig.nl/teambox
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Kornet 60
3766EH Soest

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

tegelwestra@hotmail.com | www.tegelzetbedrijfwestra.nl

van der meer b.v.
installatie en dakbedekkingstechnieken
Laanstraat 82

Soest Tel. 035 - 6024699

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

JO17-1 nieuws
Nieuwe seizoen, nieuwe ronde nieuwe kansen!
Na een lekkere vakantie zijn we weer fris begonnen aan een nieuw seizoen. een paar veranderingen zijn er
wel geweest. Peter de Jong heeft na jaren trouwe dienst een stapje terug gedaan en is gestopt met het
leiderschap. Als supporter heeft hij tot nu toe bijna alles nog gezien. Terug op het oude nest: Sven Sanders.
Sven , welkom terug ! je bent een aanwinst voor ons team. Toch lijkt de tegenslag ons telkens te vinden. In
de eerste bekerwedstrijd loopt Sven een vervelende spierblessure op… prognose : 6 weken eruit. Wonder
boven wonder was meneer er bij aanvang van de competitie gewoon bij , mede te danken aan de
verzorger! Niet veel later krijgen we bericht dat Shari een scooterongeluk gehad heeft. Hij heeft hier
ernstige schade aan zijn knie bij opgelopen en is hier aan geopereerd. zijn prognose: dit seizoen niet meer
voetballen. Het is voor hem al over voordat de competitie is gestart…. van onze kant nogmaals beterschap !
en zodra de situatie het toelaat halen we je op en kom je kijken.
Ook wij zijn begonnen met het spelen van bekerwedstrijden. Ongeslagen zijn we als eerste geëindigd in
onze poule en dus een ronde verder. Chapeau ! een lekker begin dacht ik zo.
Ook in de competitie gaat het erg lekker. Na de eerste uitwedstrijd tegen VVZA te Amersfoort ( vorig jaar
steeds van verloren ) gingen met 2-5 winst en 3 punten in de pocket terug naar Soest. De week erna de
derby tegen SO Soest, het werd een spannende pot maar wel met 3-2 gewonnen…. de derde wedstrijd
thuis tegen Nieuwland werd met 10-0 gewonnen! hierdoor stonden we gedeeld eerste op de ranglijst en
moesten we spelen uit tegen NVC. Deze wedstrijd werd helaas verloren met 3-2 maar daar zit wel een
verhaaltje aan. Helaas vond de scheidsrechter het nodig een dusdanige stempel op de wedstrijd te leggen
dat hij als belangrijkste man van het veld ging. Jammer en vooral niet nodig. het voetbal is van en voor jullie
en wij ouderen zijn slechts hulpjes omdat mogelijk te maken. Deze man dacht daar anders over en heeft
onze dag aardig verpest. Neemt niet weg dat we ontzettend blij en trots zijn op hoe het momenteel gaat
met dit team. Als we de teamspirit goed kunnen houden en deze energie in de wedstrijden blijven stoppen
als de reeds gespeelde, kunnen we iedereen aan. ik wil nog weleens zien waar het schip dan strand…..
voorlopig lekker blijven trainen en zaterdags de mouwen opstropen, de rest komt dan later. Rest me alleen
nog om ook op deze manier Peter te bedanken voor je jarenlange samenwerking en de talloze “jongens , ik
hou het kort “momentjes.
Jeffrey
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De toppers van MO19-1
De meiden zijn met maar liefst vier nieuwe toppers begonnen aan dit seizoen. Cynthia en Noelle hebben
nog nooit op een voetbalveld gestaan dus alles is helemaal nieuw voor ze. Melanie v. A. balde al met de
dames mee maar daar is zij natuurlijk nog veel te jong voor dus is zij het meidenteam komen versterken.
Danique heeft de overstap gemaakt van SO Soest naar Hees omdat het bij ons gewoon veel gezelliger is 😊
Er zijn niet alleen veel nieuwe meiden, er is ook een top trainer aangesteld. Chris Uit den Bogaard staat ze
iedere donderdag te trainen. En wat hebben ze het naar hun zin met hem, iedere keer weer komen ze vol
enthousiasme van het veld.

Een mooi hecht meidenteam staat er waar wij trots op zijn!
V.l.n.r. achter: Danielle van Ringelestijn, Bowiene van Wijk, Leo Saas, Melanie Kroon, Lotte Ripperda, Danique van Dijk, Cynthia Croes, Jade Walet
Kim Saas, Rachel Maassen, Chris uit den Boogaard.
V.l.n.r. voor: Christa de Ruig, Kiki Rijnja, Melanie van Agterveld, Tara Zwart, Noelle Ouwehand, Sander Rijnja.
Afwezig: Jill Meidam, Demi Sanders en Roos van der Vegt.

Oktober 2017

Er moet mij iets van het hart. Het Europese kampioenschap van de vrouwen is een groot impuls geweest
voor vele meisjes en vrouwen om ook deel te gaan nemen aan deze prachtige sport.
Sinds dit seizoen mag ik me met deze meiden bemoeien.
Los van het feit dat meiden in deze leeftijdscategorie heel veel andere interesses hebben zie ik ze zich met
hart en ziel inzetten voor het voetbal.
Even voor de sceptici:
Ja, het klopt dat het spel zich nog verder moet ontwikkelen.
Ja, het klopt mannen dat het spel niet is zoals bij vele jongens- of mannen teams.
Ja, het klopt het spel gaat niet zo snel.
Ja, het klopt er moet nog erg veel gedaan worden aan de techniek en balvaardigheid.
Maar mannen, ik sta elke week met deze meiden op het veld, ik geniet, heb enorm veel lol en ik zie ook nog
dat die meiden zich ontwikkelen.
Ik hoop dan ook dat deze meidengroep nog jaren samen blijft spelen. Zeker weten dat het voetbal dan veel
beter zal zijn. De meeste van deze meiden spelen pas voor het tweede jaar en de rest pas voor het eerst.
Meiden jullie doen het, ondanks dat jullie dan misschien nog niet hebben gewonnen, super goed. Ik zie
wekelijks vooruitgang en ontwikkeling. Blijf de trainingen bezoeken met z’n allen. Trainen/oefenen maakt
dat jullie steeds beter worden. Aan jullie teamspirit zal het niet liggen, jullie zijn onderling zo leuk bezig met
elkaar dat jullie alleen daardoor al kracht uitstralen.
Blijf positief naar elkaar en werk hart tijdens trainingen en wedstrijden en dan komt het allemaal goed!
Jullie trotse trainer!
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R. WESTRA

KOOPT
LOMPEN-IJZER-PAPIER-METALEN
TELEFOON 6013288
DORRESTEINWEG 60 - SOEST
vv HEES:
één-tweetje
tussen PLEZIER en PRESTATIE

ZATERDAGS NA 12 UUR GESLOTEN

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

de
vakgarage
die
met plezier het voor
beste uitSoesterberg
zichzelf willen halen

Reparaties
en
Hees
biedt onder andere:

onderhoud volgens
dealerspeciﬁcaties

Uitvaartverzorging an Haren
K 20, 3762 EC S

een gezellige vereniging waar leden elkaar kennen
0356014832
ervaren trainers voor iedereen
mooi en beschut gelegen velden in de bossen


leuke activiteiten en toernooien


KONINGINNELAAN 27
- SOEST
APK-keuring € 50,- (incl.)

Voor meer informatie of inschrijfformulier:

www.vv-hees.nl

Rademakerstraat
31a

info@vv-hees.nl
Soesterberg
- Tel.: 0346 - 351 530



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

Pannenkoeken bakken, dat wordt
smullen smikkelen smakken!!
Een traditie is geboren, de
woensdag voorafgaand aan de
herfstvakantie gezellig samen
met de O7,O9 en O10
pannenkoeken eten, mjammie!!
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