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Locatie Hees
Kantine / bestuurskamer
E-mailadres algemeen
Secretariaat
Ledenadministratie
Bankrelatie
Website
KNVB relatienummer
Hoofdbestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technische zaken senioren
Jeugdzaken
Algemene en sponsorzaken
Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris
Ledenadministratie
Ledenadministrateur
Jeugdcommissie
Voorzitter / jeugdbeleid
Secretaris
Toernooien
Algemene zaken
Algemene zaken
Algemene zaken
Algemene zaken
Jeugdcoördinatoren
Jeugdcoördinator O19.
Jeugdcoördinator MO-17
Jeugdcoördinator O17
Jeugdcoördinator O15
Jeugdcoördinator O13
Jeugdcoördinator O9/O8
Jeugdcoordinator kabouters
Leiders / teambegeleiding
Hoofdtrainer selectie
Technisch manager Hees 1
Leider Hees 1
Leider Hees 1
Grensrechter Hees 1
Verzorger selectie
Leider Hees 2
Leider Hees 3
Leider Hees O19-1
Leider Hees O19-1
Leider Hees O19-1
Leider Hees O17-1
Leider Hees O17-1
Leider Hees O17-2
Leider Hees MO17-1
Leider Hees MO17-1
Leider Hees O15-1
Leider Hees O15-1
Leider Hees O15-2
Leider Hees O15-2
Leider Hees O13-1
Leider Hees O13-1
Leider Hees O13-2
Leider Hees O13-2
Leidster Hees O9-1
Leidster Hees O9-1
Leider Hees O8-1
Leider Hees O8-1
Trainers
Hoofdtrainer selectie
Trainer lagere elftallen
Trainer vrouwen 35+
Trainer O19-1
Trainer O17-1 en O17-2

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a, hoek Insingerstraat / Wieksloterweg, dan 100 mtr het bos in.
035-6012272 / 035-6030203
info@vv-hees.nl
Nico Voet, Groenling 33, 3766 WG Soest, 035-6017460, nbjvoet1944@kpnmail.nl
Yvonne Hartman, Jan Steenlaan 33, 3764 WP Soest 06-25398315, yvonnehartman@casema.nl
NL79RABO0359916066
www.vv-hees.nl
BBCC58G (district West 1)
Ed Knies
Hans Uit Den Boogaard
Nico Voet
Sander Rijnja

06-10540016
06-23754471
035-6017460
06-25051087

edknies@ziggo.nl
jmudb1962@gmail.com
nbjvoet1944@kpnmail.nl
sanderrijnja@hotmail.com

Hans Post
Jeffrey Dorrestijn

06-53839763
06-51669293

postha@gmail.com
mwester@casema.nl

Fons Hilhorst

035-6022213

fonshilhorst@hotmail.com

Yvonne Hartman

06-25398315

yvonnehartman@casema.nl

Hans Post
Marloes van der Meer
Herbert Lentink
Peter Brehler
Richard van Agterveld
Petra de Ruig
Arnoud Ophuijsen

06-53839763
06-53188828
06-29043510
06-13043146
06-51552513
06-10800604
06-19283324

postha@gmail.com
vandermeermarloes@gmail.com
peter@brehler.info
aliceherbert@casema.nl
r.agterveld@ziggo.nl
petraderuig@gmail.com
arnoud.ophuijsen@rabobank.nl

Richard van Agterveld
Petra de Ruig
Herbert Lentink
Herbert Lentink
Peter Brehler
Arnoud Ophuijsen
Wiebe Vellema

06-51552513
06-10800604
06-29043510
06-29043510
06-20994095
06-19283324
035-6022378

r.agterveld@ziggo.nl
petraderuig@gmail.com
aliceherbert@casema.nl
aliceherbert@casema.nl
peter@brehler.info
arnoud.ophuijsen@rabobank.nl
wvellema@xs4all.nl

Harold Valkenburg
Gert-Jan Timmer
Fred Voskuilen
Yvonne Hartman
Arie Kamerbeek
Charles Roest
Niels van de Graaf
Chris Uit den Bogaard
Richard van Agterveld
Mark Jansen
Sander Gomersbach
Jeffrey Dorrestijn
Peter de Jong
Engbert Zijtveld
Sander Rijnja
Leo Saas
Remi van de Pol
Hans Warmerdam
Ron de Bruin
Desmond Eysbach
Peter Teunis
Jeroen Kroon
Peter Brehler
Carlo Kroon
Joyce Tans
Marloes van der Meer
Arnoud Ophuijsen
Jeroen Rietvelt

06-12542754
06-19968515
06-10547038
06-25398315
035-6021973
06-46539544
06-57563144
06-49706735
06-51552513
06-12087219
06-22870090
06-51669293
06-27093870
06-12539508
06-25051087
06-37335113
06-38299789
06-12090163
06-22717738
06-28061696
06-20994095
06-29550079
06-13043146
06-53468286
06-51518371
06-53188828
06-19283324
06-10158201

haroldvalkenburg@hotmail.com
f.voskuilen10@gmail.com
yvonnehartman@casema.nl
3766bc36@hetnet.nl
roest229@planet.nl
Vandergraaf.niels@gmail.com
c.uitdenbogaard@kpnmail.nl
r.agterveld@ziggo.nl
markjansen1970@gmail.com
s.gomersbach@live.nl
mwester@casema.nl
pjong7@gmail.com
engbert@planet.nl
sanderrijnja@hotmail.com
natasjasaas@gmail.com
remivdpol@hotmail.com
Hans.warmerdam@rabobank.com
r.c.debruin@ziggo.nl
desmondeysbach@gmail.com
peterteunis@eaton.com

Harold Valkenburg
Chris Uit Den Boogaard
Tim van Rooij
Sander Gomersbach
Rutger van Luijtelaar

06-12542754
06-49706735
06-33334403
06-22870090
06-24624059

haroldvalkenburg@hotmail.com
c.uitdenbogaard@kpnmail.nl
timvanrooij68@gmail.com
s.gomersbach@live.nl
brutes84@hotmail.com
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kareljeroen@gmail.com
peter@brehler.info

tckroon@hotmail.com
rtans@casema.nl
vandermeermarloes@gmail.com
arnoud.ophuijsen@rabobank.nl
familie@rietvelt.tv

Trainer MO17-1
Trainer MO17-1
Trainer O15-1
Trainer O15-2
Trainer O13-1
Trainer O13-2
Trainer O9-1 en O8-1
Trainer O7 en O6
Trainer keepers jeugd
Barcommissie
Contactpersoon kantine
Contactpersoon kantine
Coördinatie kleding
Coördinator kleding
Vertrouwenspersoon
Club van 100
Voorzitter
Secretaris
Algemene zaken
Penningmeester
Commissie Lief en leed
Contactpersoon Lief en leed
Sponsorcommissie
Lid
Lid
Lid
Lid
Websitebeheer
Bijhouden website
Clubbladredactie
Redacteurs
Activiteitencommissie
Lid
Lid
Lid
Trainingstijden

Nico van de Veen
Tim van Rooij
Hennie Verwoerd
Jan Brons
Jan Brons
Michael Vonk
Wiebe Vellema
Wiebe Vellema
Hennie Verwoerd

06-50612089
06-33334403
06-40054343
06-86845999
06-86845999
06-40026884
035-6022378
035-6022378
06-40054343

christi.nico@ziggo.nl
timvanrooij68@gmail.com
verwoerd50@zonnet.nl
jh.brons@ziggo.nl
jh.brons@ziggo.nl
butcherboy@zonnet.nl
wvellema@xs4all.nl
wvellema@xs4all.nl
verwoerd50@zonnet.nl

Hans Uit den Boogaard
Ellen van Emst

06-23754471
06-53642652

jmudb1962@gmail.com
e_vanemst@hotmail.com

Richard van Agterveld

06-51552513

r.agterveld@ziggo.nl

Job van Oldenbeek

035-6409098

jvanoldenbeek@gmail.com

Jeroen Kroon
Gerry Walen
Ewout Jansen
Nico Voet

06-29550079
035-6020763
06-21181885
035-6017460

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

Corry Looysen

035-6022741

-

Jeffrey Dorrestijn
Carlo Kroon
Olaf Kroon
Sander Rijnja

06-51669293
06-53468286
035-6017885
06-25051087

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

Charlotte van der Veen

06-17455198

chvaloon@gmail.com

Marloes van der Meer
Fons Hilhorst

06-53188828
035-6022213

vandermeermarloes@gmail.com
Fons Hilhorst@hotmail.com

Ellen van Emst
Christel de Bruin
Natasja Saas

06-53642652
06-57159097
06-2372998

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

.

Maandag

Dinsdag

Kabouters

Woensdag

Donderdag

15.30 - 16.15

O8 en O9 -pupillen

16:30 - 17:45

16.30 - 17.45

O13

18.00 - 19.15

18.00 - 19.15

O15 en O17

19:30 -20.45

19:30- 20.45

MO17

19.00-20.00

19.00-20.00

O19

19.30-20.45

19.30-20.45

Keeperstraining jeugd

18.15-19.15

Keeperstraining E, F

1 x per maand

Selectie

19.30 - 20.45

Lagere elftallen + heren 45+

19.30 - 20.45

35+ dames

20:00 - 21:00
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19.30-20.45

Vrijdag

Voorwoord bestuur
Voor u ligt het eerste clubblad van het voetbaljaar 2017. Eerder hadden wij als bestuur besloten om te stoppen met
een ‘traditioneel’ clubblad. De belangrijkste reden achter dit besluit was de tijd die het vraagt van vrijwilligers om een
goed clubblad samen te stellen. Als alternatief wilden wij u meer informeren via de website en nieuwsbrieven per
mail.
Tijdens de laatste ALV-vergadering is benoemd dat dit besluit niet door iedereen positief is ontvangen en dat ons
vertrouwde clubblad gemist werd. Dit hadden we eerder ook al van een paar sponsoren te horen gekregen.
Tijdens de betreffende ALV-vergadering is toen aangegeven dat als we weer een redactie konden samenstellen er
weer een clubblad zou komen. En dit is, mede dankzij Lyda, gelukt. Met veel trots kunnen we u melden dat Marloes
van der Meer en Fons Hilhorst samen de nieuwe hoofdredactie vormen. Beiden gaan er voor zorgen dat ons
vertrouwde clubblad weer regelmatig verschijnt. Een mooie ontwikkeling.
Charlotte van Loon bedanken wij voor al het werk dat zij eerder heeft verricht voor het clubblad. Door haar inzet zijn
de laatste clubbladen toch nog verschenen. Bedankt Charlotte!
Het eerste deel van het voetbalseizoen 2016-2017 is voorbij. Naast alle voetbalresultaten is er ook veel gepresteerd in
de kantine. Een paar voorbeelden:
De traditionele kerstviering op de laatste trainingsavond. Mede door een goed opgezet programma van onze
hoofdtrainer Harold was de opkomst groot. De aansluitende bijeenkomst in de kantine is een (gezellig) succes
geweest.
De nieuwjaarsreceptie op 1 januari als traditionele start van het tweede deel van het voetbalseizoen. Ook dit
evenement is goed bezocht en een vanzelfsprekend ontmoetings-moment voor alle leden. Met elkaar onder het genot
van een hapje en (het zoveelste ..) drankje het nieuwe jaar in. Het was weer een mooie bijeenkomst.
Op de tweede zaterdag van het nieuwe kalenderjaar stond het bowlen voor de jeugd op het programma en het
darttoernooi. Beide activiteiten zijn gewaardeerd en succesvol verlopen.
Maar ook in de aankomende weken staan er weer allerlei activiteiten ingepland: Elpee-avond, Glamour Bingo, met
een touringcar naar een uitwedstrijd en meer. Aan u allen de uitnodiging om mee te doen en te ervaren hoe gezellig
het is op onze club.
In 2017 zullen de plannen met betrekking tot de toekomst van onze club helder worden. De verwachting is dat de
plannen in het eerste kwartaal van dit jaar meer concreet gaan worden. Zodra dit het geval is dan zullen we u
informeren.
Weet dat wij als hoofdbestuur u als lid zoveel mogelijk gaan betrekken in de plannen. Tijdens de ALV-vergadering
hebben we dit aangegeven en het is mooi om te ervaren dat veel leden hun expertise hebben aangeboden. Wij als
hoofdbestuur zijn hier blij mee. Met elkaar bouwen we aan onze toekomstige accommodatie.
Voor nu lekker genieten van het clubblad en voor straks plezier op de voetbalvelden en uw deelname aan de vele
activiteiten.
Namens het hoofdbestuur en met een groet,
Ed Knies
Voorzitter vv Hees
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Het gaat een fantastisch jaar worden….tenminste,
als dat zou kunnen!!
Toen op de jaarlijkse Ledenvergadering in November door het bestuur huilend bekend werd
gemaakt dat het legendarische clubblad niet meer zou verschijnen wegens personeelsgebrek,
kwam er vanuit de ledengroep onmiddellijk een zodanige reactie, dat direct een oplossing voor dit
probleem werd gevonden en het voortbestaan van dit ongeëvenaarde geschrift weer een poosje
werd veiliggesteld. Charlotte van der Veen, die de laatste jaren vrijwel in haar eentje de redactie
voerde, moest onder dankzegging van de leden het pennetje wegens tijdgebrek erbij neerleggen.
En staande de vergadering was daar de nieuwe jeugdsecretaris Marloes van der Meer, die zich
spontaan aanbood deze lastige kar te willen trekken. Zij zal dit niet alleen doen en heeft zich
verzekerd van de steun van ene Luizebosch, die vroeger nog geknikkerd heeft met Heintje Davids
en altijd al moeite heeft gehad met afscheid nemen. Ook de terugkeer van tante Betje, bekend van
de Wist-u-datjes, zorgde voor een welkome aanvulling van de redactie. Ook al had dit nog wel wat
voeten in de aarde. Zij was anderhalf jaar geleden verhuisd naar het IS-kalifaat in Mosul om daar
een gastdocentschap te aanvaarden op de academie voor hogere Naaikunde aan de universiteit
van Mosul. Er was daar grote behoefte aan, want de strijders hadden wel wat beters te doen dan
sokken stoppen! Vorige week is ze heimelijk de Tigris overgezwommen en verder met buslijn 70 in
Soest wedergekeerd. In dit clubblad viert ze haar comeback!
Het nieuwe jaar 2017 begint voor Hees met hoge verwachtingen omtrent ons vlaggenschip, dat
een uitstekende seizoenshelft achter de rug heeft en tot de kanshebbers mag worden gerekend
voor de prijzen, een kampioenschap of een periodetitel! De sfeer rond de Heesselectie is
momenteel uitbundig, zorgvuldig opgebouwd door het uitstekende begeleidingsteam van
treenert Harold. Voor elke wedstrijd werd onder het genot van een uitstekende lunch de
strijdwijze van de dag doorgenomen en dat resulteerde op het veld in een ongebreidelde
wilskracht, waar menig tegenstander tureluurs van werd. En ook de hulp van enkele talentvolle
jeugdspelers droeg in hoge mate bij aan het fris- en vrij voetbal, dat Hees dit seizoen aan haar
steeds uitbreidende supportersschare tevoorschijn toverde. En het is dan ook niet voor niets dat
de stille hoop op een sensatie aan het einde van het seizoen heel levendig is! De derde klasse
lonkt nadrukkelijk!
Er staan verder dit seizoen voor de voetbalvereniging Hees naast het trappen tegen het balletje
nog spannende dingen te gebeuren. Eindelijk heeft de gemeente Soest een grote zak geld
gevonden om eindelijk eens wat te doen aan het opknappen van ons sportcomplex. Gedacht
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wordt aan een volledig nieuw clubgebouw, kunstgrasvelden en diverse neven zaken, zoals
bijvoorbeeld een oefenrijbaan voor scootmobiels voor gepensioneerde Heziaanse voetballers. Dit
in het kader van de algehele herstructurering van de Soester buitensportaccommodaties. Hierin
staat ook de wens van de gemeenteraad, dat voetbalvereniging SEC haar plek op de Bosstraat
verlaat en intrekt bij Hees in het Pijnen-burgerwoud. Aangegeven wordt wel dat SEC zelfstandig
kan blijven, maar in de praktijk zal blijken, dat op den duur een fusie de enige mogelijke oplossing
zal blijken, al was het alleen maar om de gemeente Soest miljoenen te besparen. Vooralsnog is
SEC nog niet bereid naar Hees te verhuizen. De voorzitter geeft aan dat hun leden huiverig zijn
voor deze stap ,het ligt te diep in het bos en het wemelt er van de Rode Wolven!! Wanneer de
reorganisatie een feit gaat worden is nog onzeker, maar het gerenommeerde Heziaanse
architectenbureau Ben Kuijer v.o.f. heeft wel zo’n idee hoe hij de miljoenen in het nieuwe
clubgebouw kan verkwanselen. Het gaat om een 3 verdiepingen hoog gebouw met op de begane
grond 24 kleedkamers, allen ruim ingericht en voorzien van een bubbelbad, de eerste verdieping is
bestemd voor de kantine uitsluitend bedoeld voor de jeugd van tegenwoordig met een eigen hiphop-installatie van 600 decibel per minuut en gratis oordopjes. Op de tweede verdieping is plek
voor de sponsors en oudere Heesgarde met twee biljarts en een hoekje voor de klaverjassers en
de krakers. Ook de dart-scene is hier vertegenwoordigd en de voertaal is Hertog Jan en de muziek
is louter Nederlands. De bestuurskamer komt op de derde verdieping en de vis van Hopman zal in
een mandje aan de buitenkant omhoog worden getrokken. Dit om de lucht zuiver te houden. Ook
zal er een witwas afdeling van de Belastingdienst zorgen voor werkgelegenheid. Tot slot zal op het
dak een minaret worden geplaatst, zodat op de zaterdag heel Soest kan worden opgeroepen om
naar de heilige plek in het bos te komen voor een sprankelend potje voetbal!
Dit alles is natuurlijk toekomstmuziek en er zal nog heel wat water door de Eem zijn gestroomd
eer de plannen werkelijkheid zullen worden. We houden u op de hoogte!
Geniet verder van dit blaadje……..
Luizebosch

Voor up to date-informatie verwijzen we jullie naar de website van Hees en naar de
sprankelende Facebook-site van de Heesselectie. U hoeft alleen als vriend maar in te tikken :
Heesselectie en dan verschijnt er allerlei informatie over Hees 1, bijna dagelijks bijgehouden!
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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

Terugblik eerste seizoenshelft Hees 1
Bij ingang van het seizoen 2016/2017 is Harold Valkenburg de hoofdtrainer van vv Hees. Hij nam
halverwege het vorige seizoen het stokje over van Filli Kraak. Harold die in Scherpenzeel en omstreken ook
wel bekend staat als een gezellige, ambitieuze trainer met echte winnaarsmentaliteit, kreeg van het
bestuur 1 opdracht: Promotie!
Een goed begin is het halve werk is een credo dat hier ook goed van toepassing is. Als je mee wil doen om
de prijzen dient de organisatie goed te zijn en de selectie over voldoende kwaliteit te beschikken. Gelukkig
hadden leider Fredje Voskuilen, grensrechter Arie Kamerbeek en verzorger Charlie Roest al toegezegd om
het nieuwe seizoen deel uit te maken van de staf. Na een jaar van afwezigheid kwam ook het goede nieuws
dat Yvonne Hartman ‘haar jochies’ toch teveel mistte en graag weer van waarde wilde zijn voor Hees 1.
Yvonne Heeft ook de facebook-pagina van Hees Selectie in het leven geroepen waar informatie, leuke
feitjes, foto’s etc. op terug te zien zijn. Als de 1 ja zegt kan de ander natuurlijk niet achter blijven. Jantje
Baars gaf ook aan weer te willen assisteren, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt door een aantal
spelers, want Jantje werd door sommige gelijk aangesteld als privéchauffeur bij uitwedstrijden. Naast de
luxe van maar liefst 5 stafleden, kan Harold altijd terugvallen op onze eigen Dick Advocaat. Gert-Jan
Timmer, de kleine generaal uit Soest helpt op technisch, tactisch en sociaal-maatschappelijk niveau waar
dat nodig.
Zo de staf is geregeld, nu de selectie in balans brengen… Aan het eind van vorig seizoen werd er afscheid
genomen van een aantal jongens, de oude garde, die jarenlang de rood-witte clubkleuren hebben
verdedigt. Daarentegen zijn er een aantal jongens die vanuit de jeugd op de deur staan te kloppen dus dat
biedt perspectief. Harold is niet van gisteren en schakelde al vroegtijdig het scoutingsapparaat J&J in.
Na meerdere langdurige sessies, werden de behoeften op papier gezet:
- Voetballen doen we best aardig maar dat scoren blijft toch altijd een lastig ding. Conclusie: een
spits
- Keeper hebben we, verdediging staat ook goed, middenveld?? Conclusie: 2 of 3 spelers die op het
middenveld uit de voeten kunnen.
Na onderhandelingen, medische keuringen, proefstages is het gelukt om 3 spelers aan de selectie toe te
voegen. Dennis Schaap en Kenneth de Bree kwamen van Eemboys en Lasse Groot van Dosc. Op het laatste
moment kwam er nog een konijn uit de hoge hoed in de naam van Chris van de Berg.
4 kwalitatief goede aanwinsten naast de aanvulling vanuit de jeugd moest dit voldoende zijn voor een goed
resultaat.
De voorbereiding en het oefenprogramma konden beginnen. In het oefenprogramma werd Hees ook aan
een drietal tegenstanders gekoppeld wat mooie affiches opleverde. KVVA, de nieuwe club van Filli Kraak,
APWC, waar Saban Aksit trainer is en dorpsgenoot SEC.
De eerste wedstrijd werd relatief eenvoudig gewonnen van KVVA, met als hoogtepunt het doelpunt van de
toen nog 14-jarige Koen Schimmel.
De doordeweekse wedstrijd tegen APWC was er 1 om snel te vergeten. Met dubbele cijfers werd hier
verloren.
Wie kan dan de beste tegenstander zijn om je revanche te halen. Inderdaad SEC. Met veel strijd, een hoop
supporters werd de derby gewonnen met 3-2.
De competitiestart!
Je hoopt als trainer altijd dat je compleet en fit uit een voorbereiding komt. Dit lukte niet volledig. Enkele
spelers gingen nog op vakantie, sommige hadden op hun werk een rooster waardoor ze in het weekend
moesten werken. Maar al met al werd er toch met het volste vertrouwen uitgekeken naar de eerste
competitiewedstrijd thuis tegen Austerlitz. Hees kwam 0-1 achter en bleef de hele wedstrijd aandringen op
doelpunten. Uiteindelijk eindigde het in een teleurstellend 1-1.
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De week erop was BZC’13 de tegenstander in Loosdrecht. Deze wedstrijd werd kansloos verloren met 5-1.
Ging het dan weer zo’n seizoen worden??
Een tactische zet was ervoor nodig om hier verandering in te brengen. Wesley Haasjes werd van het
middenveld naar achteren geschoven om de opbouw te gaan verzorgen en de rust in het elftal te brengen.
3 zeges op SVMM, VIOD en het vliegdorp waren het gevolg.
Dan de wedstrijd tegen De Posthoorn. Deze tegenstander is geen hoogvlieger en staat al jaren op de rol.
Gek genoeg is het voor Hees altijd een lastige wedstrijd, zo ook deze editie. Hees kwam 0-1 achter, kreeg 2
keer een rode kaart, maar forceerde een gelijkspel door in de laatste minuut een corner binnen te werken.
Wat volgde was Cobu Boys uit. Ook al een elftal waar Hees het statistisch gezien lastig tegen heeft. Het
eerste bezoek was voor niks. De scheidsrechter was onvindbaar en de KNVB vond het niet nodig om voor
de 4e klasse een vervanger te regelen. Zoals verwacht werd de wedstrijd een week later ingepland, echter
moest Harold zijn doelman missen en ging deze wedstrijd met 4-1 verloren.
Daarna volgde er een reeks aan louter knappe prestaties. Allereerst werd ’t Gooi met ruime cijfers, 5-2,
verslagen.
De volgende ploeg die af moest druipen uit de bossen van laag Hees was Olympia. Hees boog een 0-2
achterstand om naar een 3-2 overwinning.
Bij de buren in Baarn was Eemboys aan de beurt. Zij hadden zelf nog hoop op een goede uitslag en er werd
speciaal een zanger ingehuurd. Na 90 minuten was het 0-4 en zong Hees het hoogste lied en was het nog
lang gezellig.
Titelkandidaat en de nr 1 op de ranglijst OSO kwam op bezoek. Ook zij hadden geen antwoord en keerden
met een 1-0 terug naar Hilversum.
Dan toch weer BZC’13. Uit kansloos verloren, dus er was iets recht te zetten. Het ging niet van harte en
Hees keek weer eens tegen een 0-1 achterstand aan. Door veel aandringen en een rode kaart bij BZC’13
lukte het weer om het verlies in de slotseconden te voorkomen. 1-1.
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Ook de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Austerlitz viel er iets goed te maken. Na eerder
puntverlies in het begin van de competitie, was Hees gebrand om 3 punten te pakken. Het werd een
slechte maar wel spannende wedstrijd waarin de overwinning werd veiliggesteld in de laatste 10 minuten.
Hees sloot de eerste competitiehelft af met een 0-3 overwinning.
We liggen op schema, staan 3e in de competitie, 1e in de tweede periode en er zijn nog geen schorsingen
geweest.
Het winterprogramma is begonnen met verschillende interessante oefenwedstrijden. De selectie en staf
werken toe naar 11 februari waar SVMM wacht. Zij zijn de eerste van 2 belangrijke obstakels op de weg
naar de tweede periode. Harold heeft beloofd er alles aan te doen om leuk voetbal, passie en strijd op de
mat te leggen. Hij hoopt dan ook dat er veel Hezianen zijn om de ploeg te steunen. Als we er met zijn allen
in geloven kan het een hele mooie tweede seizoenshelft worden.

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2017
In de kantine van v.v. HEES
Aanvang 20:00 uur
Entree: € 35,00
Kaarten vooraf kopen bij Yvonne Hartman of
Julia de Jong
VOL = VOL

DEZE BINGO IS ALLEEN VOOR LADIES EN TOEGANG VANAF 16 JAAR
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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

AMSTELVEEN

BEVERWIJK

SOEST (Hooijer)

Stammerhove 5
1112 VA Diemen

Langs de Werf 17
3763 LP Amstelveen

Steenkade 2
1948 NH Beverwijk

Nieuwegracht 1-3
3763 LP Soest

Wat tante Betje nu toch weer allemaal
heeft gehoord!
(rubriek in samenwerking met roddelbladen Privé en Nou, nou, nou, nou!)
- dat Maarten (het slapie van Marloes) tijdens zijn werk als
vrachtwagenchauffeur gewend is zijn gebitje naast zich neer te leggen als hij
zijn volkorenboterhammetje eet. Nu moest hij onlangs een knappe nieuwe
chauffeuse inwerken en wist hij niet waar hij zijn tanden nou zolang effe kwijt
-

-

-

-

-

-

-

-

-

moest……
toen Fons werd gevraagd om de redactie van het clubblad weer op zich te nemen, hij in eerste
instantie twijfelde, totdat hij hoorde dat hij dat samen met Marloes zou gaan doen. Vervolgens wist
hij niet hoe snel hij “ja” moest zeggen …..(de ouwe snoeperd!)
Sophia ( van grijze brombeer Bertus) onlangs 66 is geworden. Het moge duidelijk zijn dat de jaren
nu gaan tellen, want zij hoort niet meer het verschil tussen de deurbel en het belletje van de
airfryer. Toen er visite aan de deur belde, zette zij de airfryer uit en toen later weer het belletje van
de airfryer ging, liep ze naar de voordeur…
de zoon van Ben Kuyer, Patrick, heeft tijdens de herdersnacht in de bossen bij Cabrio wel 10x heel
devoot het Kerstverhaal uitgebeeld. Het zou papa Ben ook wel eens sieren om zoiets te doen, in
plaats van altijd en overal maar de kar om te kiepen..
schele Ed heeft zich, getuige de vele filmpjes, die op Joe Tjoep rondcirculeren, tijdens de apres-ski
meerdere malen weer eens vreselijk misdragen. Het hele zedige Oostenrijkse Saalbach en ook het
Hinterglemm spreekt er nu nog grote schande van!
tijdens de Nieuwjaarsborrel in onze knusse Heeskeet deed hij zijn act nog eens dunnetjes over…..
in en rond Hees 1 bevindt zich wel een heel bijzonder hoog dierengehalte. Zo komen we hier tegen
: een haas, een beer, een valk , een schaap, twee vossen. Twee vissen ( een baars en een steur) en
een heel jeugdige schimmel…..
good-old Corry Looijsen werd tijdens het Nieuwjaarsbal op Hees terecht eens in het zonnetje gezet,
gezien de lange reeks van jaren, waarin ze al het lief en leed binnen Hees op haar ranke schouders
neemt, hetzij door een bloemetje, een kaartje, een kadobon of wat dan ook. Chapeau , Cor ga zo
door!
wat minder vrolijk nieuws…onze gedachten en medeleven gaan deze dagen uit naar de familie v.d.
Pol. Voor wat de klup betreft is dat Frits (vrouwencoach en scheidsrechter), Remi (leider J015)en
Huub (speler J015), want zij hebben respectievelijk hun vrouw, moeder en oma rond de kerstdagen
plotseling verloren…
het oudste lid van onze voetbalvereniging, oud-voorzitter Piet v.d. Heuvel, zorgde vorige week voor
een onaangename verrassing door tijdens een bezoek in ziekenhuis Meander plotseling door zijn
hoeven te gaan en met een gescheurde aorta aan te bellen bij de Hemelpoort! Daar was toevallig
net een darttoernooi gaande en was er geen gelegenheid een plekje voor hem vrij te maken,
waardoor hij tenslotte op de Intensive Care belandde! Nu ,een week later, gaat het gelukkig ietsje
beter met hem en heeft hij op de bovenste etage van het Meander in Amersfoort een leuk
appartementje om ontspannen te herstellen. Zo zie je maar weer, onkruid vergaat niet….
Rest mij nog alle Hezianen, of ze nou klein ,groot, dik of dun, mooi of lelijk zijn een heel gezond en
sportief 2017 toe te wensen.
Bettina
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Dames 35 + vv Hees
Het is bij de harde supporters en mee-levers-kern van onze vv Hees uiteraard allang bekend, maar wij van
de vv Hees hebben ook een dames elftal!
Eind 2015 zijn we met een klein groepje dames begonnen en werden voor het eerst voetbalschoenen
ondergebonden en met voorzichtige tred, hier en daar wat gene, werd het voetbalveld betreden.
Vrijwel alle dames waren wel bekend met het voetbal, maar dan vooral vanaf de zijlijn om hun kroost of
partner geestelijk bij te staan bij deze edele sport.
Wat startte met voorzichtigheid, ontdekken en de genoemde gene, maar wel met een grote hoeveelheid
enthousiasme, lol en doorzettingsvermogen groeide het afgelopen jaar 2016 uit tot iets moois.
Het groepje groeide langzaam maar zeker uit tot een groep met een stevige kern, zowel fysiek als
voetballend werd de groep sterker. Na een eerste seizoen waarin de goede resultaten bestonden uit het
verliezen met steeds minder grote cijfers groeide wel het zelfvertrouwen dat er meer te halen viel.
Dat bleek wel gedurende het tweede deel van het seizoen. Door de “aankoop” en het “aantrekken” van
een aantal nieuwe speelsters bleek dat de gehele groep zich hieraan kon optrekken en werden de
resultaten steeds beter! Sterker; de gelouterde teams die in het begin nog “over ons heen liepen” moesten
steeds vaker erg diep gaan om een goed resultaat tegen ons te behalen!
Nu is het 2017 en zijn we met 14 dames aan het nieuwe seizoen begonnen, De verwachtingen zijn hoger,
de druk is groter. Maar we blijven zoals we zijn;
Een leuke gezellige groep dames die bereid zijn om met elkaar en voor elkaar te knokken in het veld.
Een groep die graag wil presteren, beter wil worden en waarvoor de term “honger naar de bal” zeker helpt.
Een groep die super gemotiveerd is en ook tijdens vakanties doorgaat met trainen. Kortom een groep
waarop de vv Hees trots mag zijn!

BINNENKORT VERKRIJGBAAR
HEES DAS
€ 10,00 per stuk
We willen graag weer ”de HEES-das op reis” nieuw leven inblazen! Ga
je een weekendje weg, een weekje op vakantie of ben je op een
andere leuke plek, maak een leuke foto en tag daarin Hees Selectie op
facebook.
Het kan natuurlijk ook een foto zijn met een HEES pet, vlag of iets
anders. We zouden zeggen wees creatief!
Hou de website www.vv-hees.nl en/of de Facebookpagina Hees
Selectie in de gaten om te zien wanneer de verkoop start. De
verwachting is eind januari 2017.
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Hees 3 op ramkoers
Seizoen 2016-2017 moest voor het
nieuwe Hees 3 een pracht seizoen
worden. Vooraf werd er al stiekem
gedroomd van een kampioenschap.
Al ver voor het seizoen werd er een
TO(B)P team samengesteld. Het crème
de la crème van concurrent SEC kwam
over naar de oh zo gevaarlijke Verlengde
Utrechtseweg. (U heeft de afgelopen
maanden in de krant kunnen lezen hoe
het daar is).
Verder
wilden
een
aantal
eerste
elftalspelers lager gaan spelen omdat ze
toch echt eens kampioen wilde worden.
Het elftal werd compleet gemaakt met
een aantal oogstrelende of beter gezegd,
oogverblinde spelers vanuit het al
bestaande Hees 3. Tot slot werd er een
gerenommeerde trainer/coach aangesteld
die van dit samenraapsel een team moest
maken.
De voorbereidingen verliepen goed,
oefenpotjes werden gewonnen en de
sfeer was opperbest.
De eerste tegenslag kwam met de
blessure van Denny van Kleef, ernstige
knieblessure en hierdoor was voor hem
het seizoen al voorbij voordat het
daadwerkelijk begonnen was. Niet lang
daarna bleek dat ook de gebroeders de
Groot veel afwezig zouden zijn i.v.m. hun
werk. Wederom een ernstige aderlating.
Gelukkig
hadden
we
het
keepersprobleem dat we van meet af aan
hadden wel snel opgelost. Lange Willem
Vernhout bleek een uitstekende keeper te
zijn,
zijn spitskwaliteiten verbleekten
hierbij volledig.
Al deze tegenslagen zorgde ervoor dat we
niet echt in ons ritme kwamen. Punten
werden maar langzaam bij elkaar
gesprokkeld. De gifbeker moest echter
nog veel verder leeg.
Tijdens één van de uitstapjes van onze
topspits bleek de benzine toch duurder

dan verwacht.
Gelukkig waren de
sigaretten in de aanbieding en dat
maakte het allemaal een stuk dragelijker.
Iedereen vergaf het hem dan ook snel
dat hij door een lege tank niet verscheen
bij de afgesproken wedstrijden en
trainingen. Gebrek aan brandstof maakte
wel dat ook hij dit seizoen niet meer in
actie kon komen.
Positieve instelling en vertrouwen en
vooral de drank hielden ons allen op de
been. Zelfs de KNVB probeerde ons elftal
uit evenwicht te brengen. Ook zij zagen
dat dit polderclubje wel eens kampioen
zou kunnen worden. Tot in de hoogste
regionen van dit orgaan werd overleg
gepleegd hoe om te gaan met dit wonder.
Uiteindelijk besloten ze het elftal in het
hart te raken, de portemonnee (daar
waar de levensader (bier) vandaan moet
komen) en ook nog eens 3 punten aftrek
voor wel op komen dagen bij een
wedstrijd en het keurig, ruim op tijd,
invullen van het wedstrijdformulier.
Maar wij laten ons niet kisten wij blijven
gaan voor het kampioenschap KNVB!!!
Uiteindelijk hebben we vlak voor de
winterstop
de
zoveelste
tegenslag
moeten verwerken.
Rik Altena heeft
noodgedwongen moeten besluiten te
stoppen met voetbal i.v.m. ernstige
fysieke klachten.
Al met al een roerig seizoen, wij zijn pas
op de helft, maar we komen sterker
terug. Na de winterstop zijn wij altijd op
z’n sterkst en halen we de meeste
punten.
Dus KNVB eat you’re hart out! Hees 3
komt er aan! Leg de boten maar klaar, de
rondvaart door de grachten kan vast
georganiseerd worden!
Groeten FdeB
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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

DE

CONCERTAGENDA

(natuurlijk ijs en weder dienende……. de winter is in aantocht!!)
Donderdag 19 januari
20.00 uur KVVA 1 – Hees1 oefenwedstrijd
Zaterdag 21 januari Heesselectie trainingsweekend op de Veluwe (in verband met massale
supportersbelangstelling is de plek geheim!)
1 jan

12:00

Hees 2 (zat)

VVZ '49 6 (zat)

be

164280

21 jan

10:15

Hees JO13-1

Roda 46 JO13-3

co

184232

21 jan

13:45

Soest SO JO13-5

Hees JO13-2

co

182467

21 jan

12:30

Hooglanderveen JO15-3

Hees JO15-1

co

203188

21 jan

10:15

Hees JO15-2

Baarn sv JO15-3

co

204097

21 jan

13:45

VVZA JO17-2

Hees JO17-1

co

189780

21 jan

14:00

Hees JO17-2

Cobu Boys JO17-2

co

190119

21 jan

09:00

Hees JO8-1

DOSC JO8-2

co

208449

21 jan

09:00

Hees JO9-1

VVZ '49 JO9-3

co

175494

21 jan

12:15

Achterveld MO17-1

Hees MO17-1

co

178648

28 jan

14:30

HMS 1

Hees 1

oe

OEFENWEDSTRIJD

28 jan

16:00

Hees 2 (zat)

Vliegdorp 't 2 (zat)

co

135828

28 jan

13:45

VVZA 3 (zat)

Hees 3 (zat)

co

133324

28 jan

10:45

Soest SO JO13-2

Hees JO13-1

co

182450

28 jan

12:00

Hees JO15-1

Baarn sv JO15-2

co

204091

28 jan

14:45

SDO JO15-6

Hees JO15-2

co

200979
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28 jan

12:00

Hees JO17-1

IJsselmeervogels JO17-2

co

190114

28 jan

14:45

Eemnes JO17-3

Hees JO17-2

co

188944

28 jan

08:30

Hoogland JO8-2

Hees JO8-1

co

206895

28 jan

08:30

Soest SO JO9-5

Hees JO9-1

co

173088

28 jan

10:15

Hees MO17-1

CJVV MO17-1

co

178687

04 feb

14:30

Hees 1

EDO 1

oe

OEFENWEDSTRIJD

04 feb

14:00

Hees 3 (zat)

Eemdijk 5 (zat)

co

133284

04 feb

10:15

Hees JO13-2

AFC Quick 1890 JO13-5

co

184242

04 feb

12:00

Hees JO15-1

Cobu Boys JO15-2

co

204090

04 feb

12:45

VOP JO15-2

Hees JO15-2

co

200244

04 feb

14:00

Hees JO17-2

CJVV JO17-5

co

190122

04 feb

09:00

Hees JO8-1

Roda 46 JO8-4

co

208451

04 feb

09:00

Vliegdorp 't JO9-5

Hees JO9-1

co

169380

04 feb

15:00

SDO MO17-2

Hees MO17-1

co

178413

Het is weer even geleden dat u van ons gehoord heeft en daarom de hoogste tijd voor informatie
m.b.t. activiteiten van de Club van 100.
Op veler verzoek gaan we in de komende periode klaverjassen en tegen de Pasen gaan we
ouderwets een avondje bingo spelen.
Noteer daarom de volgende data in uw agenda :





Op vrijdag 10 februari a.s. klaverjassen in de kantine van v.v. Hees.
Aanvang: 20.00 uur (de kantine is open vanaf 19.30u). Toegang voor leden van de Club van
100 en hun partner is gratis! Niet leden en introducees betalen € 5,= p.p. Zoals altijd zijn er
voor de winnaars leuke prijzen beschikbaar. Inschrijven kan met de inschrijflijsten die zijn
opgehangen in de Hees-kantine.
Op vrijdagavond 7 april staat er een gezellige slacht-bingo op het programma. Deze bingo
staat, v.w.b. de prijzen, mede in het teken van Pasen. Bingo-kaartjes kosten €1.00 p/st.
Aanvang: rond 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de deur open en staat de koffie klaar.
Toegang voor leden van de Club van 100 (en hun partner) is gratis. Niet-leden (minimaal 18
jaar oud!) betalen €5,= p.p.

Het bestuur van de Club van 100 rekent op een grote opkomst voor beide evenementen.
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SOESTER ELFTAL SPEELT TEGEN VV HOOGLANDERVEEN
De initiatiefnemers van Het Soester Elftal hebben een ploeg gevonden die op zaterdag 10 juni de
handschoen wil oppakken. Zondag tweedeklasser Hooglanderveen wordt de tegenstander van het
elftal dat zal bestaan uit spelers van SEC, SO Soest, VVZ’49, vv Hees en ’t Vliegdorp.
Hooglanderveen is een uitstekende tegenstander. De ploeg is na twee opeenvolgende
kampioenschappen opgestoomd van de vierde naar de tweede klasse. In die tweede klasse
presteert het elftal boven verwachting. De voetbalvereniging met het karakteristieke geel/blauwe
tenue heeft 1500 leden. Een vereniging die het in zich heeft om naar de top van het
amateurvoetbal te gaan.
Trainer van Hooglanderveen is de in Soest bekende Karel Knaap. Knaap was drie seizoenen
werkzaam bij VVZ’49 en twee seizoenen bij SO Soest. De sympathieke oefenmeester uit Almere is
goed bekend met diverse spelers uit het Soesterse.
De selectie van Het Soester Elftal bestaat momenteel uit 30 spelers. Elke club heeft zes spelers
geselecteerd. Uit deze selectie zal een definitieve selectie van 20 spelers samengesteld worden.
Het is de bedoeling dat deze selectie een aantal keer gezamenlijk gaat trainen.
De wedstrijd wordt op zaterdag 10 juni gespeeld op het terrein van SO Soest. De aftrap is gepland
om 17:00 uur.
De commissie die zich bezighoudt met de voorbereiding en de organisatie bestaat uit Gijs Schaap
en Jochum de Jong van VVZ’49, René Ribberink en Michiel Kok van SEC, Peter Beijer en Stephan
Ott van SO Soest, Charles Roest en Pascal Kamerbeek van vv Hees en Marcel van Essen van ’t
Vliegdorp.
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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
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ACTIVITEITENCOMMISSIE
Op Hees vinden al decennia lang verschillende evenementen plaats. Allemaal georganiseerd vanuit verschillende
kanalen. De een is een standaard terugkomend evenement zoals het eindfeest om het seizoen af te sluiten. Van
feestavond, BBQ, spelletjes-dag tot fietstocht.
Het jaarlijks terugkerende Hees-kamp is elk jaar weer een feest voor de jeugd, een aantal jaar geleden stonden er nog
familie tenten tegenwoordig staan de velden vol met grote leger tenten om de jeugd leden allemaal te herbergen. Die
ondersteund en begeleid worden door leden die voor een groot deel zelf ook een kamp hebben meegemaakt en de
spanning en sfeer nog goed kunnen herinneren.
In de winterperiode proberen we om toch te voetballen of in ieder geval te bewegen. Een ouderkind toernooi of een
snertloop door de bossen rondom Hees is elk jaar weer een succes waar jong en oud ervaren en onervaren veel
plezier aan beleven.

Sinterklaas en/of zwartepiet komen ook elk jaar weer
een bezoek brengen aan de jeugd. Afgelopen jaar heeft de Sint de wedstrijd van de meiden nog verstoord, hij liep
zomaar het veld in om de scheidsrechter te begroeten. Zijn pieten gingen spontaan mee voetballen, de meiden
hebben zich niet laten beïnvloeden en de wedstijd met een mooie uitslag afgesloten.
Kampioenen, elk jaar hopen we weer vele feestjes te organiseren. Op deze momenten laat Hees zien dat we één
grote familie zijn en staan we met velen langs de lijn, worden we aangemoedigd, feesten en zingen we samen.
Momenten om nooit te vergeten. Jaarlijks komt onze Paashaas de beroemde eieren met punten verstoppen.
Huppelend en ook een beetje ondeugend helpt hij
de kinderen zoeken en deelt hierbij chocoladeeieren uit.
Naast deze activiteiten hebben we binnenkort een
elpee-avond aangedragen en mede georganiseerd
(door een van de leden). De Lady’s Bingo komt dit
jaar na een groot succes van vorig jaar ook weer
terug. Elftal uitjes, bowling, zangers, dj’s, thema
feesten, voetbal toernooien, kaartavonden,
quizavonden, nieuwjaarsreceptie, kerstborrel en
alle overige activiteiten. Zo is er op Hees altijd iets
te beleven voor jong en oud, georganiseerd door vele leden met een passie voor de club.
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SOEST (035) 52 39 330
6 banen met computerscore

Kinderbowlen (bumperbowlen)
Perfecte gelegenheid voor uw
bedrijfs- of familiefeestje
Overheerlijke gerechten in
ons barbecue & grillrestaurant
Ruime parkeergelegenheid
Bel vrijblijvend voor informatie en
vraag naar onze documentatie

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

www.bowlingoverhees.nl

Grote Clubactie 2016

Nogmaals bedankt voor jullie enorme inzet voor de Grote Clubactie!
De Grote Clubactie voor 2016 is
afgesloten en ook dit jaar hebben we
weer een mooi bedrag bijgeschreven
gekregen.
Het kost tijd en inzet van alle jeugdleden
(en ouders) om zoveel mogelijk loten voor
je voetbalvereniging te verkopen, daarom
is het ook des te leuker om te zien dat er
een prachtig bedrag opgehaald is.
Wij zullen de opbrengst goed besteden.
Marieke Schimmel &
Het Bestuur van voetbalvereniging Hees
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ZATERDAG
28 JANUARI 2017

AVOND
IN DE KANTINE VAN DE V.V. HEES

AANVANG: 20:00UUR
Entree € 10,00 p.p.
(dit is inclusief 2 consumpties en lekkere hapjes)
ENTREE KAARTJES TE VERKRIJGEN ACHTER DE BAR
INSTEEK IS OM ALLEMAAL EEN ELPEE MEE TE NEMEN WAAROP
EEN LIEDJE STAAT WAT BIJ JOU BEPAALDE HERINNERINGEN
OPROEPT EN DEZE ZAL
DAN DOOR KEES VAN AMERSFOORT WORDEN GEDRAAID.
WE HOPEN OP EEN GROTE OPKOMST!
Ps: de kantine blijft open tussen 19:00 – 20:00 uur
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Stand van de selectieteams per heden
Cobu Boys
13 - 30
Gooi
13 - 28
Hees
13 - 27
OSO
13 - 25
Olympia 25 13 – 25
SVMM
13 - 21
BZC 13
13 - 18
Vliegdorp
13 - 18
Posthoorn
12 - 11
Eemboys
13 - 11
Austerlitz
12 - 5
VIOD
13 - 4

Stand 2e periode titel (gaat over 7 wedstrijden!)
Hees
5 - 13
Cobu Boys
5 - 12
T Gooi
5 - 12
Olympia 25 5 - 12
SVMM
5 - 12
Vliegdorp
5- 9
BZC13
5- 5
Austerlitz
5- 3
VIOD
5- 3
Eemboys
5- 3
Posthoorn
5-3
OSO
5-1
Resterende twee wedstrijden voor periode 2 SVMM en VIOD, spannend he!

Zie voor overige standen teams vv-hees.nl of voetbal.nl
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SUPPORTERS KUNNEN MET DE BUS NAAR SVMM
De tweede helft van de competitie zal, als de weergoden het toelaten, vanaf 11 februari 2017
weer van start gaan. Het vlaggenschip is alweer volop begonnen met de trainingen en
oefenwedstrijden. De start van de competitie is voor HEES gelijk zeer belangrijk, omdat de eerste 2
wedstrijden gaan om de 2e periode waar we nu bovenaan staan. Bij winst van beide wedstrijden
zullen we dus aan het einde van de competitie gaan spelen in de nacompetitie, mits we natuurlijk
geen kampioen worden.
Omdat jullie als 12e man zo belangrijk zijn hadden we bedacht om een bus te regelen naar SVMM
te Maarn, zodat jullie in groten getale aanwezig kunnen zijn bij deze o zo belangrijke wedstrijd. Dit
is gelukt, in samenwerking met de
CLUB VAN 100 is er een bus geregeld waar 50 personen in kunnen. Wil je mee met deze bus?
Geef je dan z.s.m. op bij Yvonne Hartman.
De kosten zijn € 5,00 p.p. hier zit zowel heen als terug een heerlijke versnapering voor jullie bij.
NB: Opgeven kan alleen gelijk met de betaling van de
eigen bijdrage.
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt dus wees er
snel bij!
PROGRAMMA
11 februari 2017 om 14:30 uur
18 februari 2017 om 14:30 uur

SVMM 1 – HEES 1
HEES 1 – VIOD 1
(na afloop livemuziek in de kantine)

Toernooi ter afsluiting eerste helft seizoen
Het is voor Hees een mooie eerste helft van het seizoen geweest, waarbij het vlaggenschip van de
vereniging enorm goede zaken heeft gedaan. Hoofdtrainer Harold Valkenburg heeft zich voor
langer verbonden aan Hees én het eerste staat bovenaan in de periode en drie punten achter de
koploper. Ook het tweede heeft de volgende
ronde in de beker bereikt en ook daar mogen
we trots op zijn. De dames 35+ hebben voor het
eerst meegedraaid in de competitie en niet
onverdienstelijk. Door de vereniging heen is er
veel potentie vanaf de jeugd tot en met de
senioren, hebben we mooie wedstrijden gezien
en is de vereniging weer een hechte vereniging
met een goede sfeer en een mooie toekomst.
De senioren-elftallen en de daartegen aanhangende A-junioren (die geregeld de senioren
ondersteunen) hebben onder het genot van een drankje en een hapje de eerste helft van het
seizoen afgesloten, voorafgegaan door een klein toernooi.
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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

Nadere kennismaking met de nieuwe trainer van O13-2:
Michael Vonk

Kun je iets vertellen over je persoonlijke situatie?

Mijn naam is Michael Vonk. Ik ben 40 jaar oud.
Wat zijn je werkzaamheden, naast Hees?

In het dagelijks leven ben ik slager en heb ik mijn eigen bedrijf in Baarn in de Laanstraat.
Wat doe je graag in je vrije tijd ?

Ik heb als hobby varen en voetbal.
Heb jij zelf gevoetbald en zo ja waar?

Ik heb zelf altijd gevoetbald op hees in de jeugd en later op so soest op zondag.
Wat voor soort trainer ben jij?

Als trainer ben ik fanatiek en wil ik graag dat de jongens en meiden beter worden als team en
beter worden aan de bal maar de spelvreugde staat voorop!
Wat is jouw indruk van deze club?

Hees is en blijft een gezellige kleine club met een hoop bekenden.
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Voorwoord van de jeugdcommissie

Halverwege en nog de beste wensen
Hallo allemaal, beste voetbaljongens en -meisjes,
Alweer even geleden dat ik het vorige voorwoord
heb geschreven en ik kan zeggen dat ik supertrots
ben dat Marloes, ongeveer sinds het vorige
voorwoord de nieuwe secretaris van de
jeugdcommissie, zo’n succes gaat maken van dit
hernieuwde clubblad. Dat kan uiteraard niet zonder
Charlotte enorm te bedanken en alle eer toe te
kennen als vorige secretaris en als mede-ontwerper
van dit clubblad. Samen met Charlotte heb ik
afgelopen jaren lief en leed in de jeugdcommissie
gedeeld, dus het was leed toen ze afgelopen zomer
echt afscheid nam van de jeugdcommissie.
En niet alleen Charlotte vertrok, maar ook Peter
Teunis, Raymond en Daniëlle wil ik nogmaals
bedanken voor hun inzet.
Daarvoor is naast Marloes en eerder al Arnoud ook
Petra (voor de meiden) teruggekomen. En samen
met de ‘ouwe-getrouwen’ Richard, Peter Brehler en
Herbert stomen we dit nieuwe seizoen door.

Na het samenstellen van de ‘nieuwe’ teams voor het
seizoen 2016/2017, wat weer geen eenvoudige klus
was, zijn we begonnen met de nieuwe KNVBbenamingen: JO19-1 voor de A1 van Richard, Mark
en Sander, MO17-1 voor de MB1 van Sander, Leo,
Pamela en Daniëlle, JO17-1 voor de B1 van Jeffrey en
Peter de Jong, JO17-2 voor de B2 van Engbert, JO151 voor de C1 van Hans en Remi, JO15-2 voor de C2
van Ron en Desmond, JO13-1 voor de D1 van Peter
Teunis en Jeroen Kroon, JO13-2 voor de D2 van Carlo,

Peter Brehler en Göran, JO9-1
voor de F1 van Joyce en Marloes, en de JO8-1 van
Arnoud en Jeroen Rietvelt.
Een hele lijst van teams en enthousiaste vrijwilligers,
en om vooral niet te vergeten de trainers er omheen:
Sander, Rutger, Jan, Hennie, Nico, Michael en Wiebe.
Enorm bedankt voor al jullie inzet!
Wat natuurlijk wel opvalt is het ontbreken van een Eteam (JO11); de aanwas van onderaf bij de jeugd
baart ons best zorgen, dus ik doe bij deze graag een
oproep aan jullie allemaal, die dit lezen: help de
jeugd van vv Hees verder en vertel ’t aan iedereen
hoe leuk het is om te voetballen bij Hees. We zoeken
graag versterking voor de jeugdcommissie met
iemand die zich helemaal toelegt op promotie, pr en
communicatie. Enorm belangrijk om ons naar buiten
toe aan te prijzen als de meest gezellige club, ook
voor de jeugd.
En dan, voor wat de afgelopen herfstmaanden
betreft: er zijn weer veel leuke wedstrijden gespeeld.
In de beker staat de JO19-1 bovenaan! Wat betreft
de competitie doen onze jongste jeugdteams het ’t
beste daar waar het om de standen gaat: zowel de
JO13-2 als de JO9-1 staan 3de! En de JO8-1 heeft een
mooie tweede plek behaald!
Alvast een mooi voorjaar
toegewenst,

[Hans Post]
Voorzitter Jeugdcommissie
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Jeugdteams
[Dit zijn de berichten die wij van de verschillende teams hebben ontvangen]

Kabouters
Sinds het begin van het seizoen traint onze zoon Luca op Woensdagmiddag bij de Kabouters.
Wat begon als een proef, draaide bij hem snel om in enthousiasme door de leuke manier van trainen
en het tomeloze geduld van Wiebe. Hij maakt er iedere training weer een feestje van door ze op een
speelse manier voetbalvaardigheden te leren.
Het is voor mij als ouder leuk om te zien dat er ook bij de jongste jongens en meisjes van de club
vooruitgang wordt geboekt. Hoewel het jammer is dat het groepje nu nog niet groot genoeg is om
wedstrijdjes tegen andere clubs te spelen, hebben de kinderen er heel veel plezier in en worden ze
toch al voorbereid om straks te gaan spelen in JO8.
Luca vindt het fijn om een jonge rode wolf te zijn!
Met een sportieve groet,
Olaf Kroon

Jongens en meisjes onder 8
Op de helft van het voetbalseizoen kunnen we constateren dat de kinderen van JO-8 goed mee kunnen
komen in hun competitie. Met 22 punten uit 10 wedstrijden, 7 gewonnen, 1 gelijk en 2 verloren
wedstrijden staat dit team
nu op de 2e plaats. Uit de
37 doelpunten voor en 21
tegen blijkt dat er altijd
wel wat te beleven valt bij
een competitie wedstrijd
van JO-8.
Wat me dan in het
algemeen opvalt bij onze
wedstrijden is dat we het
niet zo hebben op
kunstgras. De bal rolt
sneller, stuitert harder en elk schot op het doel levert verraderlijke situaties op. In de uitwedstrijd tegen SO
Soest met temperaturen onder het vriespunt was er ook nog sprake van enige ijsvorming op het veld. Raar
om zo te moeten voetballen. Nog raarder (?) was dat we deze wedstrijd nog wisten te winnen met 2-3 na
een 2-0 achterstand. Tja zo kun je je tenminste weer op school vertonen, als je tegen je vriendjes uit je klas
hebt gespeeld en nog hebt gewonnen ook.
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(foto van Quick – vv Hees 4-2)
Bijzondere competitie ook. Na enige weken bleken er een paar teams te zijn verdwenen uit onze poule en
andere teams kwamen daar later weer voor terug. Kijkend naar de stand zie we dat we op een mooie 2e
plaats staan, daar waar de koploper 1 wedstrijd meer heeft en de nummer 3 2 wedstrijden minder dan de
koploper. Raar dus.
En hoe gaat nu zo’n wedstrijd? Bij een
uitwedstrijd verzamelen op het centrale
vertrekpunt, voor sommige uitwedstrijden al
vóór 07.25. Tja dat is geen uitslapen meer in
het weekend, gelukkig hebben de ouders van
onze spelers het er ook voor over. Gezamenlijk
omkleden en de bespreking. Kiezen van de
aanvoerder. Naar het veld, beetje warminguppen, balletje rondspelen en daar gaan we.
Hup, het die tegenstander zo moeilijk mogelijk
maken, en als ’t effe kan op de helft ván die
tegenstander. Zo hoef je niet het hele veld over
als je op je eigen helft
gaat staan voor je eigen
doel. Blijven dribbelen
met die bal aan de voet,
probeer die ruimte te
zoeken op het veld en als
’t je lukt een pass naar
voren. Ingooien doen we
richting het doel van de
tegenstander, niet de bal
achteruit gooien; stel je
eens voor dat er een
tegenstander tussen zit?
We gaan daar vanaf
januari kijken of we dat slimmer kunnen oplossen door de bal te gooien naar een lopende speler. En in de
rust? Even een klein babbeltje over dat we wat meer inzit moeten hebben maar vooral wat gaat er zo goed
en waar moeten we meer doorgaan? En over de mooie doelpunten die gemaakt zijn. En in de 2e helft zie je
ze weer gaan; meteen vanaf de aftrap. Volledige inzet. Uitgeput komen ze om de beurt voor een wissel,
beetje drinken doet altijd wonderen. Na afloop de scheidsrechter en tegenstander een handje geven en
bedanken voor de wedstrijd ook als we verliezen dat hoort bij voetbal. En dan… de penalties, die schieten
we steeds vaker allemaal goed in het doel. Dat moeten die grote mannen uit de eredivisie nog maar zien te
doen. In onze competitie, die najaarcompetitie heet, zijn we dus 2e geworden. In het voorjaar gaan we
tegen andere tegenstanders spelen. Ik verwacht meer weerstand, dus we zullen slimmer gaan spelen,
misschien soms wel op de counter…. Tja… dat gaan we op de training ook maar eens proberen.

Januari 2017

(foto van vv Hees – Hoogland 7-2)
De trainingen zijn leuk, veel met de bal, passen oefenen we net als het óver de bal heen kijken en dat ook
nog in de kleine ruimte. Wel zo handig als je tegenstander er aan komt. Ik zag ook al trucjes op de training,
een schijnbeweging maar ook al een mooie schaar, mooi hoor! Over de trainingsopkomst valt niets te
klagen net als over de inzet, die is altijd goed. Voetballen begint met inzet, het echte voetballen komt
daarna wel zonder inzet krijg je de bal niet. Jammer van het gekwebbel af en toe, dat kan wel wat minder.
Jongens en meisjes, JO-8
ga zo door met lekker voetballen. Voor de ouders: blijf ze aanmoedigen, we
zijn trots op ze.
Mijn naam is Arnoud, vader van Lisa en Mike en coördinator bij de JO-9 en JO-8 van vv Hees

Hoi allemaal,
Ik ben Lisa Ophuijsen, de keepster van de JO8-1.
Iedere maandag en woensdag trainen we samen met de JO9-1 onder leiding van Wiebe en m’n vader Arnoud. We hebben altijd
heel veel plezier en het is helemaal leuk als we op het hoofdveld, in het donker en in de mist tikkertje mogen doen.
Iedere zaterdag spelen we een wedstrijd en we hebben al heel vaak gewonnen. Als we niet winnen of als het even niet zo goed gaat
dan geef ik de jongens (en Mounya) de schuld want dan staan ze te slapen en helpen ze mij niet goed genoeg. Maar het is ook al
vaak gebeurd dat ik niet veel te doen had en wonnen we de wedstrijd.
De redding waar ik het meest trots op ben, was in de wedstrijd tegen SO Soest. Ik kon toen een bal op het laatste nippertje uit het
doel houden. Ik moest er wel voor op de grond gaan liggen maar ik hield hem toch
lekker tegen! Deze wedstrijd wonnen we dan ook met 3-2 voor ons!
Groetjes, Lisa
Hoi allemaal,
Ik ben Mike Ophuijsen en ik speel in de JO8-1.
Net als mijn zus Lisa train ik ook iedere maandag en woensdag bij vv Hees.
Wat ik het aller, aller leukste aan voetballen vind is, tijdens de wedstrijden doelpunten
maken samen met Luca Werner en de rest van mijn team. Want alleen kan ik het
natuurlijk niet!
We hebben thuis de afspraak gemaakt dat Lisa de ballen van de tegenpartij tegen houdt en dat ik ze er bij de tegenpartij in schiet!
Het gaat hartstikke goed in de competitie we staan namelijk 4e en we hebben nog wat inhaalwedstrijden te goed.
Een wedstrijd waar ik heel trots op ben is de wedstrijd tegen de IJsselmeervogels. We moesten daar al om 08.30 uur spelen dus ook
heel vroeg (07.15 uur) verzamelen. Van te voren waren we best zenuwachtig want we hadden gehoord dat deze jongens ook heel
goed konden duwen en tackelen. Vol goede moed gingen we het veld op en we hebben mooi gewonnen met 5-2! En daar waren 3
doelpunten van mij bij!
Groetjes, Mike
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O9-1
MIJN TEAM & IK
Het gras knispert onder mijn voeten
Het is nu echt het moment dat we het veld op moeten
We gaan beginnen roept de coach over het veld
Daar gaan we met z’n elven totaal geteld
We spelen in het rood en wit
Ik ben blij met mijn team waar ik in zit
Ik roep nog één keer; we hebben geen Yel maar
Hees wint wel
En dan gieren de kriebels door mijn maag
Ik heb opa beloofd te scoren vandaag!
Ojee de bal komt loeihard mijn kant op
Ja, nu een schot naar mijn teamgenoot
verderop
En dan een kans bij het doel
Jaaa we scoren, wat een heerlijk gevoel!
Wat zijn wij gegroeid in vergelijking met vorig jaar 
Allemaal trotse ouders steeds langs de lijn!
Het teamspel, overspelen, het hier en daar elkaar wat tips geven, zelfs al wat tactiek hier en daar, het zit er
allemaal in bij de toppers van de O9.
Iedereen heeft er plezier in en we geven ons elke wedstrijd 100%.
Naast het voetballen
hebben we ook de
eerste helft van dit
seizoen wat andere
dingen met elkaar
gedaan;
na de training van
woensdagmiddag
hebben we ook een
keer met elkaar
pannenkoeken gegeten.
En afgelopen weekend
zijn we met elkaar gaan
bowlen, leuk om te zien
dat onze jongens en
meiden het ook buiten
het veld goed met
elkaar kunnen vinden.
Sennen,Carice,Ayla,Wesley,Finn,Stan,Luca,Selina,Jannes,Duncan
(niet op de foto, onze nieuwe aanwinst, Thomas Daselaar)

En nog mooier…. In de competitie zijn we derde geworden… BRONS!!!!
Helemaal uitgerust en blij gaan we nu na de winterstop weer beginnen.
YEL-YEL-YEL HEES WINT WEL!
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R. WESTRA
KOOPT
LOMPEN-IJZER-PAPIER-METALEN
TELEFOON 6013288
DORRESTEINWEG 60 - SOEST
ZATERDAGS NA 12 UUR GESLOTEN

Hees JO 19-1
Het najaar zit erop voor de jongens van Hees JO 19-1, voorheen de A-junioren. De KNVB heeft besloten om
met ingang van het seizoen 2016-2017 de leeftijdscategorieën volgens de UEFA standaard aan te houden.
De indeling voor de jeugd is derhalve gewijzigd, waardoor er alleen in de even elftallen uitgekomen mag
worden wanneer ALLE jongens die leeftijd hebben of jonger zijn, dus dat betekend dat de eerste jaars Ajongens als JO18 mogen uitkomen wanneer er niet een ouder is dan 17. Dat kan bij een vereniging als Hees
niet, waardoor hees altijd uitkomt in de oneven categorieën(JO-15, JO17, JO19 etc) en derhalve ook bijna
altijd tegen deels of geheel tweede jaars elftallen spelen, hetgeen ook het geval is met de Hees A1. Dit
elftal bestaat uit 4 2e jaars A, 7 1e jaars A en 4 B-junioren.

We begonnen het seizoen met een verwacht aantal spelers van 12, hetgeen wel wat weinig is voor een JO19, maar besloten de uitdaging aan te gaan in de 2e klasse, hetgeen een zware dobber zou worden.
Gelukkig zijn wij er als begeleiders en spelers van de A1 ook in geslaagd om vier nieuwe jongens te werven,
alle afkomstig van SO Soest. Yesse Smulders en Rodney Bakker kwamen als eerste over en gedurende de
start van het seizoen besloten Jesse Blankestijn (was gestopt) en Jarno Boerhout ook zich over te laten
schrijven naar Hees. Wij zijn hier dan ook zeer blij mee. Daarmee hadden we meteen een mooie gezellige
groep jongens die allen ook bereid zijn om te strijden en een redelijke pot voetbal wekelijks op de mat
weten te leggen. De sfeer was direct goed, de prestaties wat ongelukkig, voornamelijk te wijten aan de
trainingsachterstand, het samenspel en het feit dat we direct tegen de bovenste tegenstanders moesten
spelen. Met de uitslagen 3-4 tegen VVZA JO19-1 en
2-3 tegen Cobu Boys JO19-1 thuis en uit in Baarn 6-2 werden de eerste drie wedstrijden ongelukkig
verloren. Echter de bekerwedstrijden gingen beter en daarvan werden er twee gewonnen van de drie,
waardoor we verder zijn in het bekertoernooi. Het voetbal en samenspel gaat steeds beter en daarna
werden er drie wedstrijden gewonnen, waarbij de uitslag uit tegen So Soest JO19-2 van 1-14 zeker er een is
om trots op te zijn. Qua goals doen we boven in mee, maar krijgen er ook nog te veel tegen. Dit heeft mede
te maken met het feit van het fysiek van onze jongens, waarvan er dus 11 eerstejaars zijn of jonger.
Wij zijn ieder geval trots op de jongens dat ze steeds beter gaan voetballen en goed weten om te gaan met
het fysieke van het leeftijdsverschil. Het combinatiespel gaat met stappen vooruit en we doen voor menig
tegenstander hierdoor niet onder. Dat is ook de trainer van HEES 1 opgevallen waardoor enkele jongens
regelmatig reserve staan bij HEES 1 of invallen. Daarnaast zijn wij op donderdag gezamenlijk gaan trainen
met de selectie waardoor er ook op het fysieke vlak meer weerstand komt.
Ook dit jaar lopen de jongens van O(onder) 19 er weer
tip top bij, dankzij onze sponsors. De voetbal tenues zijn
verkregen van tegelzetters bedrijf Westra en de
trainingspakken van Koenen Intern Transport.
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Naast de tenues en trainingspakken is de kleding van de
O19 jongens uitgebreid met mooie zwart-witte inloop
shirts, eveneens verkregen van Tegelzettersbedrijf Westra
VOF. Twan en Rein, nogmaals van harte bedankt voor de
mooie shirts.

Aangezien Rein Westra dit jaar besloten had om eens een jaar geen training te gaan geven aan zijn
voormalig damesteam, en dus beschikbaar was, althans niet bezet, is hij benaderd door enkele jongens van
ons team voor het ondersteunen tijdens de trainingen van dit team, verzorgd door Sander Gomersbach.
Sander en Rein verzorgen nu samen de trainingen voor de JO19, en op de donderdagen aangevuld met een
mix van selectiespelers. Al met al een mooie aanvulling voor deze groep, waardoor we de tweede
seizoenshelft met vertrouwen tegemoet zien.
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Tot slot willen wij de spelers en begeleiding van Hees 1 en Hees 2 bedanken voor het mede begeleiden en
ondersteunen van onze jongens tijdens de trainingen en wedstrijden en voor de leuke gezamenlijke
barbecue met elkaar bij Café ’t Hartje. Yvonne en Bas en het personeel van Café ‘t Hartje, nogmaals onze
complimenten voor het regelen hiervan, het was top.

Wij kijken uit naar de tweede seizoenshelft met ons
team JO19-1 en ik denk ook de vele toeschouwers die
wij wekelijks langs de lijn zien staan.
Leiders en trainers van de JO19-1
Sander, Mark, Richard en Rein.
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JO17-1 nieuws
Bij aanvang van dit seizoen stonden we voor een lastige keuze. met 20 spelers voor de JO17 hebben we
besloten twee teams te formeren en onderling spelers te lenen om zodoende toch te kunnen spelen. 10
spelers voor ons en 10 voor de JO17-2…. Mitch brak zijn been en we hadden er voorlopig nog maar 9…..
We werden per abuis in de tweede klasse ingedeeld en dat was een stapje te zwaar voor ons. Het werd
hersteld en we konden verder spelen in de derde klasse. Maarten v/d Schouw kwam van VVZ naar hees en
Roy van Asch van SO Soest naar hees. Dit bleken welkome aanvullingen te zijn voor ons team. Met dank
aan de JO17-2, maar zeker ook de JO15 mannen die ons iedere week weer kwamen helpen konden we de
wedstrijden , op eentje na, toch iedere week weer spelen.
De eerste 4 wedstrijden kregen we de uiteindelijke nummers 1 t/4 van de ranglijst en hadden we het
zwaar. De wedstrijden daarna begon het te lopen en behaalden we weer positieve resultaten. uiteindelijke
een verdienstelijke 6e plek op de ranglijst. en met een herstelde Mitch zien we de tweede seizoenshelft met
vertrouwen tegemoet !
We mochten onlangs ons verblijden met mooie nieuwe trainingspakken die mede namens de inbreng van
Eduardo Alvarez ons team er weer piekfijn bij laat lopen. Eduardo, bij deze nogmaals bedankt!!
Peter en Jeffrey
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De beste wensen voor een gezond en sportief 2017 van JO13-1
Inmiddels zit de najaarscompetitie er alweer op en heeft het bekertoernooi helaas niet langer mogen duren
dan de poulefase. Toch is het eerste halfjaar zeer geslaagd geweest voor de OJ13-1 van v.v. Hees. Het is het
tweede seizoen dat deze groep nu één team vormt en langzaam begint er steeds meer automatisme in te
komen. Bij vlagen wordt er leuk en tactisch sterk gevoetbald, afgewisseld door knullig pupillen voetbal. Dit
hoort ook bij de leeftijdsfase van deze groep. De ene helft zit nu in groep 8 van de basisschool terwijl de
andere helft in augustus is begonnen op de middelbare school. Ondanks dat, willen de mannen allemaal
betere voetballers worden en iedere zaterdag voor de volle winst gaan.
Wat het mooie van deze groep is, is dat de saamhorigheid bijzonder groot is. De trainingsopkomst zit ruim
boven de 95% en hetzelfde geldt voor de wedstrijddagen. De groep bruist van de energie wat soms de
leiders wel eens teveel wordt. Sinds de leiders dit kenbaar hebben gemaakt bij de ouders, is het een stuk
beter geworden en hebben de jongens oprechte aandacht voor het stuk coaching en wedstrijdbespreking.
Dit is een groot compliment dat wij als leiders aan de jongens willen geven.
Uiteindelijk zijn wij in de najaarscompetitie als 5e geëindigd in een poule van 11 teams. Mede omdat we 2
keer ongelukkig verloren, had dat niet gebeurt, dan waren we derde geweest. De wedstrijden welke er echt
uitstaken waren zeker, VOP uit en Hooglanderveen thuis. VOP was een wedstrijd waarbij de tegenstander
bijzonder zwak bleek te zijn, waardoor er veel goals gingen vallen. Hees bleef voetballen en elkaar de goals
gunnen, hierdoor werd het uiteindelijk 0-14 met verschillende doelpuntenmakers. Tegen Hooglanderveen
werd gelijk gespeeld, maar was de inzet uitmuntend. De mannen vochten voor iedere bal en er werd geen
duel geschuwd. Het werd uiteindelijk 2-2, maar het voelde als een overwinning.
In de bekerpoule leek de missie op voorhand lastig te worden. Met 2 teams vanuit de 2 e klasse betekende
het dat er iedere wedstrijd volle bak gepresteerd moest worden. De eerste wedstrijd was meteen al raak,
uit tegen SO Soest OJ13-2. Op het hoofdveld in de zinderende hitte legde Hees een TOP wedstrijd op de
mat. Op pure wilskracht werd deze wedstrijd gewonnen met 2-1. Tijdens de tweede wedstrijd
experimenteerde wij met spelers op andere posities en zelfs met een andere keeper. De tegenstander was
te sterk en de aanpassingen in het veld waren iets te veel van het goede, we verloren dan ook kansloos met
0-10. De laatste wedstrijd hebben de mannen zich gerevancheerd met een 2-3 winst op Wasmeer, hierdoor
zijn we als 2 geëindigd in deze poule.
De voorjaarscompetitie belooft een zware uitdaging te worden in een poule waar veel teams vanuit de 2 e
klasse instromen. SO Soest OJ13-2 is een oude bekende en zal wederom mooie derby wedstrijden
opleveren. De juiste wedstrijdinstelling in combinatie met de nodige werklust, zullen we weer gaan
proberen mee te doen om de titel. Kom gerust een keer kijken, onze thuis wedstrijden spelen wij meestal
om 10.15 uur.
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v.v. Hees OJ13-1
v.l.n.r. (achter) Peter, Bryan, Barry, Raymond, Harm, Sander, Sam, Dimitri, Daan, Jeroen
(voor) Lucas, Sadik, Max, Thijs, Luuk, Ties, Marcel
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De jongens en de meiden van JO13-2
Er zitten 9 jongens en 5 meiden in het elftal van JO13-2.
Er moet fanatiek getraind gaan worden. We moeten serieuzer worden en er echt voor willen gaan.
Wat houdt dat in dan?
Elke training begint als eerste met een warming-up, daarna wat technische oefeningen, en als we
dat goed doen afsluiten met een partijtje. Ja trainen is niet meer wat het was, het is nu serieus en
als we willen winnen moeten we er alles aan doen. Daar hoort een goede training natuurlijk ook bij.
Na veel zweet en tranen (voor sommige is het echt afzien, luisteren, je gedragen volgens afspraak,
niet buitenspel staan), is het de trainers Michael, Carlo en Peter samen met de 3e coach Goran
toch gelukt om meer samenspel, positiespel en punten te scoren met het gemengde team van
JO13-2
Zelfs 3x op rij winnen, waardoor het team patat met drinken heeft verdiend betaald door de Trainer
Michael .
De gedrevenheid houden ze vast en ze zijn op de 3e plek geëindigd in de najaarscompetitie.
Om dit teamgevoel vast te houden zijn we met een teamuitje wezen bowlen met patat eten.
Daarna is de winterstop ingegaan.
Bij goed presteren hoort ook plezier en dat kunnen we ook. En als we allemaal
ons in blijven zetten weten we zeker dat we in de 2e helft van het seizoen mee kunnen draaien
voor de titel!
groetjes Marieke ( moeder van Bart Vonk )
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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

MO17-1
Er is nogal wat verandert dit seizoen, allereerst hebben de meiden nieuwe leiders. Sander Rijnja
en Leo Saas hebben deze taak vol enthousiasme op zich genomen. Daniëlle van Ringelestein
regelt de verzorging en Petra de Ruig is de coördinator. De meiden worden dit seizoen getraind
door Tim van Rooij en Nico van Veen. Er zijn een paar meiden gestopt na het vorige seizoen,
daarvoor in de plaats kwamen er vier nieuwe meiden het team versterken. Lotte, Rachel, Kaitlin en
Tara passen goed in het team en de meiden hebben veel lol met elkaar. In het begin was het erg
wennen aan elkaar, iedereen moest even zijn plekje vinden in het veld. De eerste wedstrijden
werden verloren en daar kwam bij dat er gelijk een paar meiden langdurig geblesseerd raakte.
Ondanks die tegenslagen bleven de meiden knokken, de wedstrijd tegen Eemnes werd gewonnen
en je zag de meiden groeien in de competitie. De laatste wedstrijd van het najaar werd ook
gewonnen en zo gingen de meiden met een goed gevoel de winterstop in. Alle meiden zijn weer fit
voor de voorjaarscompetitie, de blessures zijn allemaal genezen. Ze zijn in een leuke poule
ingedeeld en staan te popelen om weer te beginnen! Succes meiden!
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Pupillen van de week
De pupil van de week mag bij de thuiswedstrijd meelopen met de spelers uit het
eerste, totdat de wedstrijd officieel begint. Een geweldige ervaring dus. We stellen
graag de pupillen van afgelopen wedstrijden aan jullie voor:
Jelte Niezink (O8-1)
Warm ontvangst op koude zaterdagmiddag
Na een spannende gewonnen uitwedstrijd van de JO8-1 tegen SO
Soest (2-3) was het voor Jelte wachten op de wedstrijd van Hees 1
tegen OSO 1. Eindelijk was het zover: op naar Hees waar de
mannen zich in de kleedkamer aan het voorbereiden waren.
Enigszins overvallen door de stampende muziek en de spierbundels
trok Jelte zijn outfit aan om mee te doen met de warming-up. Al
gauw bleek dat deze stoere mannen hartstikke aardig waren en
Jelte zich deel voelde van het team. Na een stevige warming-up
was het dan zover... de aftrap! Wat geweldig om dat mannetje
tussen die grote mannen door te zien gaan, op naar het doel van de
tegenstander. En ja hoor, 1-0! Een voorbode voor wat uiteindelijk
ook de eindstand van de wedstrijd werd. Goed gedaan Jelte!
Carice Vermeulen (O9-1)
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Thomas Daselaar (O9-1)
Vandaag was het zover.. Thomas mocht pupil van de week zijn!
Wat vond hij het spannend!! Even rustig wat drinken, omkleden
en hup mee de keet in met de jongens, daarna mee met de
warming-up, trots deed hij mee met de "grote jongens"..
14.30 uur Thomas gooide de munt vol overgave door de lucht en
de wedstrijd kon beginnen! Als een ware prof scoorde Thomas
het eerste doelpunt.
Na de aanvoerder een stevige hand gegeven te hebben, verliet
Thomas trots het veld.
Wat een mooie middag voor Thomas, met een super afsluiting
Hees die wint met 3-2!
Hierbij wil ik iedereen in de bestuurskamer, de spelers en de
scheidsrechter bedanken voor deze bijzonder leuke middag, in
voor ons een erg verdrietige periode, dit was echt even een
lichtpuntje, opa zou trots geweest zijn!

Mounya Aachban (O8-1)
Hallo, mijn naam is Mounya Aachban en ik ben 7 jaar. Ik speel in F2, oftewel J08-1.
Mijn hobby's zijn natuurlijk voetbal, maar ook karate en spelletjes
spelen op mijn Ipad of Wii.
Afgelopen zaterdag was ik Pupil van de Week. Dat vond ik erg
spannend. Ik wist niet zo goed wat me te wachten stond. Eerst
moest ik me omkleden in een Hees-tenue. Daarna werd ik
voorgesteld aan de coach, teamleidster, scheidsrechter en de
voetballers van Hees. Toen heb ik meegedaan aan de warming
up met de grote jongens. Ik mocht vanaf de middenstip met de
bal richting het doel dribbelen. Ik was een beetje nerveus dus de
eerste keer ging het niet zo goed, maar na de 2e poging ging het
goed.
Hierna zat ik samen met wat spelers in het spelershok naar de
wedstrijd te kijken. Jemig, wat waren ze groot en goed zeg! Ik
vond het super leuk en erg gezellig. En ze hebben nog gewonnen
ook. Ze zeiden dat ik geluk bracht :). Ik heb een supergave
voetbal gekregen met de handtekeningen van de spelers erop en
een echt certificaat als herinnering aan deze dag. Allemaal erg
bedankt! Groetjees, Mounya
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Job Kemper (O8-1)
Ik ben Job Kemper. Ik ben zeven en ik zit op de
Montessorischool in groep 4. Ik zit in F2 van voetballen bij vv
Hees. Ik wordt steeds beter met voetballen: verdedigen en
zorgen dat niemand de bal afpakt.
En vandaag heb ik pupil van de week gedaan. Ik vond het leuk.
Ik ging eerst naar Hees en toen ging ik mij omkleden in de
scheidsrechter kamer. En ik kreeg een kaart, een soort diploma.
Ik kreeg ´m gewoon voor de wedstrijd.
En toen ging ik in de kamer van de spelers kijken. De muziek
stond heel hard aan in de kleedkamer. Oh ja, voor de wedstrijd
kreeg ik een voetbal met hun namen en handtekeningen.
Sommige hadden hun nummer erbij gezet. Ik voelde een beetje
spanning ook. En ik vond het ook al een beetje leuk.
Toen gingen we sporten en rennen en springen. En ik rende
héél hard mee. Maar de anderen renden nog harder. Toen
gingen we in een kring staan en met spelers overschieten.
Daarna ging ik met de grensrechter en een voetballer
overpassen. Dat vond ik leuk.
En toen ging ik zelf voetballen en de spelers deden voor mij het extra slecht. En de
keeper, toen ik wouw scoren, was te laat, dook over de bal (expres).
Daarna gingen we de wedstrijd kijken en Hees heeft de eerste helft 2 doelpunten
gemaakt. Ik vond ze goed spelen.
In de scheidsrechter kamer heb ik mij weer omgekleed. En ik mocht toen de bal
meenemen en ben ik naar huis gegaan.
[Naschrift van zijn vader: Job is 5 cm gegroeid. Zo trots was ie tijdens de warming up :).
En Hees heeft met 4-0 gewonnen.]
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Bestuur
Bossstraat
Buitenspel
Coach
Doelpunt
Goal
Hees

Heziaan
Hoofdveld
Ingooien
Jeugdcommissie
Kaart
Kampioen
Kantine

Knies
Middenstip
Overwinning
Rood
Soest
Tackel
Team

Thuiswedstrijd
Trainer
Training
Trainingsveld
Uitwedstrijd
Veld
Verliezen

Voetbal
Winnen
Wissel
Wit

Oplossing:
Stuur je oplossing naar: info@vv-hees.nl o.v.v. je naam en adres en de eerste 5 juiste inzendingen
ontvangen een leuke attentie.
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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.

Wat gebeurde er nog meer op Hees?
Er gebeurd natuurlijk meer op Hees dan alleen competitie- en bekerwedstrijden en trainingen.

Pannenkoeken eten bij vv Hees
De laatste training voor de herfstvakantie hebben de JO8 en de JO9 lekker met z’n allen pannenkoeken
gegeten in de kantine.
Een aantal papa’s en mama’s hadden een flinke stapel pannenkoeken gebakken en die smaakten allemaal
fantastisch. Heerlijk met je handen eten, lekker veel stroop of poedersuiker er op en smullen maar!
Wat een gezelligheid zo na een training en op deze manier leert iedereen elkaar ook eens op een andere
manier kennen! Misschien een leuke traditie om voort te zetten!
Alle papa’s en mama’s die geholpen hebben nogmaals dank jullie wel!
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Sinterklaas bij vv Hees
Zaterdag 3 december heeft de Sint samen met 2 Pieten ook een bezoek gebracht aan Hees.
De jongens en meiden van de Kabouters, JO8 en JO9 waren gevraagd om om 11.00 uur aanwezig te zijn op
de club. Nietsvermoedend gingen ze onderling een wedstrijdje spelen. Tot daar ineens een tractor
verschijnt met daarin de Sint en 2 van zijn Pieten.

Vol enthousiasme worden de Sint en zijn Pieten ontvangen en ook Wiebe, Arnoud en Jeroen genieten van
de pepernoten!

De Sint wilde wel eens wat zien dus de keepers van de JO8 (Lisa) en de JO9 (Finn en Wesley) samen in het
doel. Het lukte de ander Piet mooi niet om te scoren! En Jelte en Stan delen samen hun pepernoten.
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De grote jongens waren zich alvast aan het warmlopen voor hun wedstrijd. Maar ook zij wilden wel even
met de Sint op de foto en natuurlijk moest er ook een liedje worden gezongen!

Nadat alle kinderen een échte Hees rugtas én een chocoladeletter van de Pieten hadden gekregen, gingen
de Sint en zijn Pieten er weer vandoor.
Dank u Sinterklaasje en Pieten!
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Nieuwjaarsborrel
Ook dit jaar zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie weer enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zonder al
deze vrijwilligers zijn we als vereniging helemaal niks. Dit jaar was het de eer voor; Corry Looysen , Hans
Walen, Linda van Agterveld-Martens en Ellen van Emst . Lieve mensen jullie zijn goud waard voor onze
vereniging we hopen nog lang op jullie te mogen rekenen. Dikke pluim voor jullie allemaal
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👍

👍

👍

De pijltjes vlogen je weer om de oren……….
Zaterdag 7 januari stond het traditionele Dart-toernooi weer op het programma en de kantine was
weer vol van doldrieste pijltjesgooiers, die met gevaar voor eigen leven naar het beijzelde
sportpark waren gegleden. Vooraf was er enige commotie over het feit dat op last van minister
van de Steur van Veiligheid, het bestuur had aangeraden alle darters verplicht een helm en een
kogelvrij vest te laten dragen. Dit omdat gedurende de dag de kans op ongelukken vrij groot was
vanwege de constant openstaande bierpomp. Het bestuur beriep zich echter op de onafhankelijke
Heziaanse status en gokte op een middagje zonder gewonden! 36 Heziaanse darters streden in 6
poules van 6 deelnemers om de titel en de door sponsor MvG beschikbaar gestelde cheque van
150000 Engelse ponden. Na een lange gezellige middag van lukraak rondvliegende pijlen werden
de prijzen als volgt verdeeld :
1. Heziaanse kampioen 2017 Robin Gresnigt (van de Kersenpit)
2. Tim Alblas
3. Andre Hagen
4. Kenneth de Bree
36 en laatste Jeroen Spaargaren(zijn pijlen vlogen na 5 minuten al de
kantine uit!)
Organisatoren Yvonne en Bas willen langs deze weg een woord van dank uitspreken aan het
barpersoneel en aan de vele vrijwilligers, die ervoor hebben gezorgd dat dit evenement wederom
zeer geslaagd is! Tot volgend jaar!!
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Bowling
Op 7 januari ging ook het grootste deel van de jeugd bowlen. Een jaarlijks
terugkerend evenement dat mogelijk wordt gemaakt door
Bowlingcentrum Overhees; altijd een succesnummer!
27 januari gaan de O17,O19 en
de meiden gezellig bowlen!

Met de daarbij behorende Yell, verzonnen door Finn,hebben wij
een heerlijk ochtendje gehad! Bedankt bowling Overhees!
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